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Cramon jakautumisessa syntyy uusi pörssiyhtiö: Adapteo.
MARKKINOINTIESITE. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä jakautumisesite.
Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Cramo Oyj:n julkaisemaan
jakautumisesitteeseen, joka on saatavilla osoitteessa www.adapteogroup.com/fi/listautuminen.
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Jakautumisvastike rekisteröity
Cramon osakkeenomistajien
arvo-osuustileille

Kaupankäynti Adapteon osakkeilla
alkaa Nasdaq Tukholmassa edellyttäen,
että listautumista koskeva hakemus
hyväksytään

Yhteenveto
jakautumisesta
Osittaisjakautumisessa Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminta
eriytetään uudeksi itsenäiseksi yhtiöksi, Adapteoksi.
Cramon Kone- ja laitevuokraus -liiketoiminta jää Cramolle.
Jakautumisen tarkoituksena on toteuttaa Cramon
pääasiassa siirtokelpoisten tilojen vuokrauksesta
ja vuokraukseen liittyvistä palveluista koostuvan
Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttäminen siten,
että se muodostaa uuden itsenäisen konsernin. Koneja laitevuokraustoiminta, joka pääasiassa koostuu
rakennuskoneiden ja kaluston vuokrauksesta ja
vuokraukseen liittyvistä palveluista, jää Cramolle.
Jakautuminen on esitetty hyväksyttäväksi Cramon
ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään
17.6.2019. Jakautuminen tulee voimaan, jos

Cramon osakkeenomistajat

ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy jakautumisen ja
jakautumissuunnitelman sekä jos jakautumisen
täytäntöönpano rekisteröidään myöhemmin kaupparekisteriin. Jakautumisen täytäntöönpano odotetaan
rekisteröitävän kaupparekisteriin arviolta 30.6.2019.
Adapteon tarkoituksena on hakea osakkeidensa
ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq
Tukholmassa. Kaupankäynnin Adapteon osakkeilla
Nasdaq Tukholmassa odotetaan alkavan täytäntöönpanopäivää seuraavana pankkipäivänä tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

100 %

Jakautumisvastike
uusina Adapteon
osakkeina

100 %

Adapteo

Cramo

Osittaisjakautuminen
(Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut)

Jakautumisessa kaikki
Cramon Siirtokelpoiset
tilat -liiketoimintaan
liittyvät varat, velat ja
vastuut siirtyvät
Adapteolle.

Cramon
osakkeenomistajat saavat
jakautumisvastikkeena
yhden Adapteon
osakkeen jokaista
omistamaansa Cramon
osaketta kohden.

Jakautumisvastike jaetaan
automaattisesti, eikä
sen saaminen
edellytä Cramon
osakkeenomistajilta
toimenpiteitä.
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Adapteo lyhyesti
Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen siirtokelpoisten tilaratkaisujen
tarjoaja.1 Adapteo vuokraa ja myy tilaratkaisujaan julkisen sektorin asiakkaille,
kuten kunnille, ja yksityisen sektorin asiakkaille, kuten teollisuusyrityksille ja
yksityisille yrityksille.
Siirtokelpoiset tilat ovat usein pysyvien rakennusten tavoin
käytännöllisiä sekä laadukkaita, ja ne palvelevat sekä väliaikaisia lyhyen aikavälin tarpeita että pitkäaikaisia tarpeita.
Adapteo tarjoaa palveluitaan ja ratkaisujaan lähtökohtaisesti sosiaalisen infrastruktuurin asiakassegmenteille,
kuten kouluille, päiväkodeille, sosiaali- ja terveyspalveluille
sekä erikoismajoitustiloille, sekä lisäksi toimisto- ja muille
asiakassegmenteille, kuten näyttelyille ja messuille.
Adapteo toimii viidessä maassa: Ruotsissa, Suomessa,
Tanskassa, Norjassa ja Saksassa. 31.3.2019 Adapteolla
oli yli 350 työntekijää2.
Ennen jakautumisen toteuttamista Adapteo on osa
Cramo-konsernia, jossa Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintaa
harjoitetaan Cramo Adapteo -alabrändin alla.

220,6
milj. €

Liikevaihto 2018

35,2
milj. €

Adapteo toimii kahdella
eri liiketoiminta-alueella
Cramon jakautumisen
täytäntöönpanosta alkaen
Rental Space
Siirtokelpoisten tilaratkaisujen vuokraus
sekä asennus ja muut palvelut
Permanent Space
Siirtokelpoisten tilaratkaisujen
myynti ja pitkäaikainen leasing

83,6
milj. €

Liikevoitto 2018

Vertailukelpoinen
käyttökate 2018

15,9 %

37,9 %

Liikevoittomarginaali 2018

Vertailukelpoinen
käyttökatemarginaali 2018

Liikevaihto, liikevoitto, liikevoittomarginaali, vertailukelpoinen käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökatemarginaali perustuvat
Adapteon tilintarkastamattomiin pro forma -lukuihin, jotka on esitetty 4.6.2019 julkistetussa jakautumisesitteeessä.
Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot havainnollistavat Nordic Modular Group Holding AB:n yritysoston sekä
jakautumisen ja siihen liittyvän uudelleenrahoituksen vaikutuksia ikään kuin ne olisivat toteutuneet aiemmin.

Tietyt tähän markkinointiesitteeseen sisältyvistä tilastoista, tiedoista ja muusta informaatiosta markkinoihin, markkinoiden kokoon,
markkinaosuuksiin ja markkina-asemiin liittyen sekä markkina-arviot ja ennusteet ovat peräisin yhtiön vuosina 2018 ja 2019 tilaamista
palveluista (”Liikkeenjohdon konsulttien analyysit”).
Liikkeenjohdon konsulttien analyysit. Liikevaihdolla mitattuna. Liikevaihdot, joita on käytetty arvioimaan Adapteon markkinaosuutta
vuokrausmarkkinoista ovat arvioita, jotka perustuvat julkisista lähteistä saatuihin tietoihin niiden Cramon Siirtokelpoiset tilat
-liiketoimintadivisioonan operatiivisten yhtiöiden, jotka toimivat Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa, sekä
Temporentin Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Norjan yhtiöiden yhdistetystä liikevaihdosta vuodelta 2017.
2
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muunnettuna
1
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”Adapteolla on edellytykset
vahvistaa asemaansa
Pohjois-Euroopassa entisestään
ja luoda arvoa osakkeenomistajille.”

Toimitusjohtajan tervehdys

Hyvä Cramon
osakkeenomistaja,
Cramo tiedotti joulukuussa 2018, että sen hallitus
on päättänyt tavoitella osittaisjakautumista.
Jakautumisessa Kone- ja laitevuokraus -liiketoiminta
jää Cramolle ja Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminta
eriytetään uudeksi itsenäiseksi yhtiöksi, Adapteoksi,
jonka osakkeet on tarkoitus listata Nasdaq Tukholman
päämarkkinalle. Valmistelut ovat edenneet pitkälle:
jakautumisesta päättää Cramon ylimääräinen yhtiökokous 17.6.2019, ja sen on tarkoitus toteutua arviolta
30.6.2019.
Adapteosta on kasvanut osana Cramoa liikevaihdon
perusteella mitattuna johtava pohjoiseurooppalainen
siirtokelpoisten tilaratkaisujen tarjoaja.
Hyödynnämme vahvaa liiketoimintamalliamme, ja
myymme sekä vuokraamme tilaratkaisuja laajan
verkostomme kautta. Adapteo toimii kasvavalla
markkinalla, jota tukevat pitkän aikavälin rakenteelliset ajurit, mukaan lukien väestörakenteen kehitys,
kaupungistuminen ja muuttoliike sekä ikääntyvä
rakennuskanta. Uskomme, että Adapteo on hyvässä
asemassa hyötyäkseen näistä trendeistä.
Toiminnan aloittaminen itsenäisenä yhtiönä on
Adapteolle merkittävä askel, ja olen innoissani sen
tarjoamista mahdollisuuksista. Vuoteen 2023
ulottuvan strategiamme mukaisesti pyrimme
laajentamaan kasvua, kehittämään kaupallista
malliamme ja tehostamaan toimintojamme.
Tämän strategian ja vahvan tiimimme voimin
Adapteolla on edellytykset vahvistaa asemaansa
Pohjois-Euroopassa entisestään ja luoda arvoa
osakkeenomistajille.
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Tarkoituksenamme on hakea Adapteon osakkeiden
ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq
Tukholmassa. Kaupankäynnin Adapteon osakkeilla
odotetaan alkavan jakautumisen täytäntöönpanopäivää seuraavana pankkipäivänä tai mahdollisimman
pian sen jälkeen. Listautuminen Tukholman pörssiin
on luonteva ratkaisu, koska Adapteolla on erityisen
vahva asema Ruotsissa. Yhtiön kotipaikka on
kuitenkin Suomessa, ja meille on tärkeää, että
suomalaiset omistajamme kokevat Adapteon
houkuttelevaksi sijoituskohteeksi. Olemme valmiita
aloittamaan Adapteon taipaleen itsenäisenä
pörssiyhtiönä, ja uskomme, että siitä hyötyvät niin
osakkeenomistajamme kuin muut sidosryhmämme.

Philip Isell Lind af Hageby
Adapteon toimitusjohtaja
(Cramon jakautumisen täytäntöönpanosta alkaen)
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Adapteo sijoituskohteena
Adapteo on tunnistanut seuraavat keskeiset vahvuudet,
jotka Adapteon johdon näkemyksen mukaan tarjoavat yhtiölle kilpailuetua:
Adapteo toimii nopeasti kasvavalla ja
vakaalla markkinalla, jota tukevat pitkän
aikavälin rakenteelliset ajurit

Johtava asema Pohjois-Euroopassa ja
skaalautuva liiketoimintamalli

Adapteon vuokrauksen kohdemarkkinoiden
odotetaan kasvavan yhtiön kaikissa toimintamaissa:
vuosina 2017–2023 odotetaan yli 10 prosentin
vuotuista kasvua Suomessa ja Tanskassa ja 6–8
prosentin kasvua muissa Adapteon toimintamaissa.1
Tulevina vuosina tilojen kasvavaa kysyntää tukevat
rakenteelliset trendit, kuten muuttoliike, kaupungistuminen, demografiset trendit ja ikääntyvä
rakennuskanta. Vuokrausmarkkinat kestävät hyvin
suhdanteita, koska niillä suuri osa asiakkaista on
julkisen sektorin asiakkaita, joilla on useimmissa
tapauksissa oikeudellinen velvoite toimittaa tiloja
eri tarpeisiin. Vuokrausmarkkinoihin vaikuttavat
enimmäkseen vakaat kysynnän ajurit.1

Adapteolla on markkinajohtajan asema sekä Ruotsin
että Suomen vuokrausmarkkinoilla. Yhtiö on kahden
suurimman toimijan asemassa Tanskan ja Norjan
vuokrausmarkkinoilla sekä vahva haastaja Saksassa.2
Pohjoismaiden suurimman vuokrauskaluston1, kattavan jakeluverkoston, oman tuotantonsa ja turvatun
toimittajakapasiteetin ansiosta Adapteo pystyy
tarjoamaan nopean toimituksen asiakkaille. Lisäksi
Adapteo pystyy vastaamaan laajalla tarjonnallaan
moniin eri loppuasiakkaiden tarpeisiin. Pitkien
luottamukseen perustuvien suhteiden pohjalta
Adapteo on myös hyvässä asemassa
tarjouskilpailuissa.

Liikkeenjohdon konsulttien analyysit
Liikkeenjohdon konsulttien analyysit. Liikevaihdolla mitattuna. Liikevaihdot, joita on käytetty arvioimaan Adapteon markkinaosuutta
vuokrausmarkkinoista ovat arvioita, jotka perustuvat julkisista lähteistä saatuihin tietoihin niiden Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintadivisioonan operatiivisten yhtiöiden, jotka toimivat Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa, sekä Temporentin Ruotsin, Suomen,
Tanskan ja Norjan yhtiöiden yhdistetystä liikevaihdosta vuodelta 2017.
1

2
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Adapteon matka uudeksi, itsenäiseksi yhtiöksi
Toistuvaa liikevaihtoa laajasta, pääosin
julkisen sektorin asiakaskunnasta
Suuri osuus Adapteon liikevaihdosta on luonteeltaan toistuvaa, ja vuokratuotot tulevat pääosin
julkisen sektorin asiakkailta. Kokonaisvuokra-ajan
keskimääräinen kesto on mahdolliset sopimuksen
pidennykset mukaan lukien ollut historiallisesti
noin viisi vuotta, mikä tarkoittaa sitä, että
kulloinkin noin 80 % vuotuisista vuokratuotoista
on ollut toistuvaa ja perustunut aikaisempina
vuosina tehtyihin sopimuksiin. Adapteo saa myös
asennuksiin ja muihin palveluihin liittyvää
jatkuvaa tulovirtaa.

2014
Cramo otti käyttöön
uuden Cramo
Adapteo -alabrändin
siirtokelpoisia tiloja
koskevaa liiketoimintaa
varten

2015

C/S RaumCenterin
yritysosto toi jalansijaa
siirtokelpoisten tilojen
markkinoilla Saksassa

MDS Raumsystemen
siirtokelpoisten tilojen
kaluston yritysosto
Saksassa

Adapteon pitkäikäiset moduulit
synnyttävät houkuttelevia tuottoja

2016

Vuokrakauden aikana Adapteon pääasiallinen
tulo muodostuu vuokrista. Vuokratulot tuottavat
ennakoitavaa ja vakaata kassavirtaa, kun taas
vuokrakauden kustannukset ovat matalia.
Kokonaisvuokra-aika on keskimäärin noin viisi
vuotta mahdolliset sopimuksen pidennykset
mukaan lukien, joten uuden moduulin investoinnin
takaisinmaksu saavutetaan usein ensimmäisen
vuokrakauden aikana.

Vahvaa kassavirtaa asennetusta
kalustosta, kasvuinvestointien
harkinnanvaraisuus
Vuokrausliiketoiminta tuottaa vakaata kassavirtaa
ja tuloksenmuodostamiskyvyn ylläpito edellyttää
verrattain rajallisia investointeja. Investoinnit
tuottavat voimakasta kassavirtaa, jota voidaan
pitkälti käyttää harkinnanvaraisiin arvon luomiseen
tähtääviin tarkoituksiin, kuten kaluston
laajentamiseen tai vaihtoehtoisesti osingonjakoon. Adapteo pystyy tarvittaessa sopeuttamaan kasvuinvestointiensa määrää nopeasti
yhtiön kokonaisstrategiaan, tavoiteltuihin
kasvumahdollisuuksiin sekä osinkopolitiikkaan
luodakseen arvoa osakkeenomistajille.

2017
Siirtokelpoisiin
tiloihin erikoistuneen
Just Pavillonin osto
Tanskassa
Cramo päätti arvioida
Siirtokelpoiset tilat
-liiketoiminnan
mahdollista
eriyttämistä

2018
Nordic Modular Group
Holding AB:n (”NMG”)
osto, jolla Cramo
vahvisti asemaansa
siirtokelpoisten tilojen
markkinoilla

2019
Cramon jakautuminen,
Adapteo syntyy
Adapteo keskittyy
itsenäisenä yhtiönä
vahvistamaan
liiketoimintaansa ja
johtavaa asemaansa
Pohjois-Euroopan
siirtokelpoisten tilojen
markkinoilla
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Adapteon strategia
ja tavoitteet
Adapteon johto on laatinut yhtiölle uuden strategian, joka ulottuu vuoteen
2023. Yhtiön keskeiset strategiset pilarit ovat kasvun laajentaminen,
kaupallinen erinomaisuus ja operatiivinen tehokkuus. Niiden avulla Adapteo
pyrkii vahvistamaan Pohjois-Euroopan johtoasemaansa entisestään sekä
parantamaan vahvaa liiketoimintamalliaan ja -tehokkuuttaan luodakseen
arvoa osakkeenomistajille.

1. Kasvun laajentaminen
Vuokrausmarkkinoiden markkinaosuus
ja maantieteellinen laajentuminen
Adapteon johto näkee suuria mahdollisuuksia kasvavissa vuokrauksen kohdemarkkinoissa. Johtavana
pohjoiseurooppalaisena toimijana1 Adapteo on
hyvässä asemassa ottaakseen itselleen osuutta
markkinoiden kasvusta ja vahvistaakseen markkinaasemaansa entisestään erityisesti Saksassa, missä
yhtiö on vahvasti keskittynyt kasvuun. Yhtiö näkee
mahdollisuuksia myös liiketoiminnan laajentamisessa
muille uusille maantieteellisille alueille KeskiEuroopassa. Lisäksi Adapteo pitää yritysostoja
työkaluna, jolla voidaan nopeuttaa strategian
toteuttamista.

Laajentuminen myynnin ja
pitkäaikaisen leasingin markkinoilla
Adapteolla on tällä hetkellä vain rajallisesti toimintaa
Ruotsin ulkopuolisilla myynnin ja pitkäaikaisen
leasingin markkinoilla. Cramo hankki NMG:n vuonna
2018, mikä oli merkittävä askel Adapteon toiminnan
laajentamiseksi myynnin ja pitkäaikaisen leasingin
markkinoille. Yhtiön johto pitää olemassa olevan
toimintamallinsa hyödyntämistä ja yhdistämistä
NMG:n pitkäaikaista leasingia koskevan toimintaan,
myyntivalmiuksiin ja resursseihin erittäin houkuttelevana mahdollisuutena vahvistaa Adapteon asemaa
muissa Pohjois-Euroopan maissa.

Asiakassegmenttien laajentaminen
Adapteolla on tällä hetkellä vahva asema erityisesti
koulujen ja päiväkotien asiakassegmenteissä.
Adapteo näkee kasvumahdollisuuksia asiakassegmenteissä, joissa sillä on pienempi markkinaosuus, kuten

sosiaali- ja terveyspalvelut sekä toimistot. Adapteon
johto pitää tarjonnan sekä myynti- ja markkinointivalmiuksien jatkuvaa kehittämistä keskeisimpinä keinoina
näiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Tarjonnan laajentaminen
Adapteolla on toiminta-alusta, johon on investoitu
merkittävästi, ja kalusto, jonka avulla se pystyy
tarjoamaan laajan valikoiman ratkaisuja. Yhtiöllä on
hyvät lähtökohdat selvittää mahdollisuuksia laajentaa
nykyistä tarjontaansa ja määrittää, mitä moduuleja
sen tulisi tarjota jatkossa.

2. Kaupallinen erinomaisuus
Adapteolla on laaja ja erittäin arvokas siirtokelpoisten tilaratkaisujen kalusto. NMG:n yritysoston
jälkeen yhtiö pyrkii yhtenäistämään kalustoansa ja
moduulisarjojensa hinnoittelua sekä kehittämään
toimintamalliaan. Yhtiö pyrkii valitsemaan asiakkaalle
optimaalisen ratkaisun, linjaamaan myyntiprosessejaan, ottamaan käyttöön yhdenmukaisen
markkinointi- ja brändistrategian sekä hyödyntämään
digitaalisten työkalujen tarjoamat mahdollisuudet.

3. Operatiivinen tehokkuus
Adapteo pyrkii jatkuvasti parantamaan toimintojensa
tehokkuutta ja laatua tukeakseen kasvuaan, kannattavuuttaan ja tuottojaan. Vuonna 2018 toteutettu
NMG:n yritysosto tarjoaa mahdollisuuden
realisoimattomiin kustannussynergioihin, joiden
Adapteon johto odottaa olevan 3–4 miljoonaa euroa
vuodessa. Yhtiö arvioi, että synergiaedut saavutetaan
kokonaisuudessaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

1
Liikkeenjohdon konsulttien analyysit. Liikevaihdolla mitattuna. Liikevaihdot, joita on käytetty arvioimaan Adapteon markkinaosuutta vuokrausmarkkinoista ovat arvioita, jotka perustuvat julkisista lähteistä saatuihin tietoihin niiden Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintadivisioonan
operatiivisten yhtiöiden, jotka toimivat Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa, sekä Temporentin Ruotsin, Suomen, Tanskan ja
Norjan yhtiöiden yhdistetystä liikevaihdosta vuodelta 2017.
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Taloudelliset tavoitteet

Osinkopolitiikka

Adapteon pitkän aikavälin taloudelliset
tavoitteet ovat seuraavat:

Adapteon tavoitteena on
jakaa osinkoa vähintään
20 prosenttia konsernin
nettotuloksesta (pois lukien
vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät).2

•

Kaksinumeroinen vertailukelpoisen
käyttökatteen kasvu
Operatiivinen ROCE yli
kymmenen prosenttia
Nettovelan suhde vertailukelpoiseen
käyttökatteeseen 3,5–4,5-kertainen

•
•

Pitkän aikavälin arvonluontimahdollisuudet, jotka ulottuvat
nykyistä, vuoteen 2023 asti
ulottuvaa strategiaa pidemmälle:
•
•

Tarjonnan täydentäminen lisäarvoa
tuottavilla tuotteilla ja palveluilla
Ratkaisujen myynti asumisen
asiakassegmenteissä

Lyhyellä aikavälillä Adapteo keskittyy
erityisesti vuonna 2018 hankitun NMG:n
integraatioon, joka tulee olemaan
tärkeä osatekijä strategian
toteuttamisessa.

Hallitus on asettanut yllä mainitut taloudelliset tavoitteet Adapteolle. Nämä taloudelliset tavoitteet sisältävät tulevaisuutta
koskevia lausumia, jotka eivät ole takeita tulevasta tuloskehityksestä.
Konsernin tilikauden voitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä verovaikutus huomioiden. Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät on määritelty olennaisiksi tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomiksi eriksi kuten suunniteltuun
listautumiseen liittyvät kulut, yrityshankintoihin ja integraatioon liittyvät kulut, uudelleenjärjestelykulut sisältäen
irtisanomiskorvaukset, liikearvon ja yrityshankinnoissa kirjattujen aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistappiot ja
liiketoimintojen luovutuksesta syntyvät voitot ja tappiot.

2

Adapteo on kehittänyt strategian toteuttaakseen
tulevia operatiivista erinomaisuutta koskevia
aloitteita, ja se odottaa niiden tuottavan merkittäviä
lisäkustannussäästöjä. Keskeisiin tuleviin aloitteisiin
kuuluvat muun muassa hankinnan mittakaavaetujen

hyödyntäminen, tehtaiden ja jakelukeskuksien
tehokkuuden optimointi, organisaation virtaviivaistaminen ja yhteisen kulttuurin luominen,
kaluston käyttöasteen optimointi sekä moduulien
elinkaaren hallinta.
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Adapteon liiketoiminta
Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen siirtokelpoisten tilaratkaisujen
tarjoaja.1 Adapteo vuokraa ja myy tilaratkaisujaan julkisen sektorin asiakkaille, kuten
kunnille, ja yksityisen sektorin asiakkaille, kuten teollisuusyrityksille ja yksityisille
yrityksille. Siirtokelpoiset tilat ovat usein pysyvien rakennusten tavoin käytännöllisiä
sekä laadukkaita, ja ne palvelevat sekä väliaikaisia lyhyen aikavälin tarpeita että
pitkäaikaisia tarpeita.

Rental Space -liiketoiminta-alue
Adapteon vuokrausliiketoiminta koostuu siirtokelpoisten tilaratkaisujen vuokrauksesta sekä asennuksista ja muista palveluista. Adapteo tarjoaa ratkaisuja
erilaisiin tilapäisiin tarkoituksiin liittyen pääosin
sosiaaliseen infrastruktuuriin, kuten kouluihin,
päiväkoteihin, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja
erikoismajoitustiloihin, sekä toimistotarkoituksiin
ja muihin tarpeisiin. Valtaosa liiketoiminta-alueen
asiakkaista toimii julkisella sektorilla, minkä vuoksi
suuri osa liiketoiminta-alueen liikevaihdosta tulee
julkisten hankintojen kautta.

räätälöi moduulit paikallisissa jakelukeskuksissa.
Uuden vuokrasopimuksen kesto on tyypillisesti kolme
vuotta, mutta kaikista uusista sopimuksista 70–80
prosenttia jatketaan joko kerran tai useammin. Yhtiön
arvion mukaan kokonaisvuokra-ajan keskimääräinen
kesto on mahdolliset sopimuksen pidennykset mukaan
lukien ollut historiallisesti noin viisi vuotta.
Adapteo on yksi Pohjois-Euroopan johtavista
vuokrattavien siirtokelpoisten tilojen tarjoajista.
Adapteo toimii Ruotsin, Suomen, Tanskan, Norjan
ja Saksan vuokrausmarkkinoilla.1

Adapteo sovittaa asiakkaiden tarpeet yhteen
olemassa olevan vuokrauskalustonsa kanssa ja

Rental Space: vuokrasopimuksen elinkaari
1. Suunnittelu2
Projektin aikajana

4. Palautus
Projektin aikajana

2. Toimitus
Projektin aikajana

3. Vuokra-aika
Projektin aikajana

2

Lähes kaikki julkisen sektorin asiakkaiden uudet projektit alkavat julkisella tarjouskilpailulla.

Liikkeenjohdon konsulttien analyysit. Liikevaihdolla mitattuna. Liikevaihdot, joita on käytetty arvioimaan Adapteon markkinaosuutta
vuokrausmarkkinoista ovat arvioita, jotka perustuvat julkisista lähteistä saatuihin tietoihin niiden Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintadivisioonan operatiivisten yhtiöiden, jotka toimivat Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa, sekä Temporentin Ruotsin,
Suomen, Tanskan ja Norjan yhtiöiden yhdistetystä liikevaihdosta vuodelta 2017.
1
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Rental Space: ansaintamalli
Asennus ja muut palvelut

+

Projektitoimitusten ja
-palautusten lukumäärä

Palkkio

=

Asennus ja muut
palvelut, liikevaihto

~20 %
Tyypillinen osuus
projektista3

Toistuva vuokratuotto (3–5 vuoden sopimukset)
Käyttöaste
(%)

+

+

Vuokrakaluston
koko (m2)

Keskimääräinen
vuokra/m2
(€/vuosi)

=

Vuokratuotot

~80 %
Tyypillinen osuus
projektista3

3
Havainnollistamistarkoituksessa tehty laskelma, joka perustuu tyypilliseen C90-ratkaisuun ja jossa on käytetty oletuksena yhtiön
hinnoitteluparametrejä ja arvioituja suoria vuokrauskuluja ja vuokraukseen liittyvien palveluiden kustannuksia ja viiden vuoden
vuokra-aikaa. Laskelmassa ei ole huomioitu inflaation vaikutusta.

Permanent Space -liiketoiminta-alue
Adapteo tarjoaa pääosin räätälöityjä ja tehdasvalmisteisia siirtokelpoisia tilaratkaisuja myyntiin tai
pitkäaikaiseen leasingiin. Adapteo aloitti siirtokelpoisten tilaratkaisujen myynnin NMG:n yritysoston
kautta. Kaupan ansiosta Adapteolla on pitkäaikainen
ja vakiintunut asema Ruotsin myyntiliiketoiminnassa.
Yhtiö aloitti äskettäin toiminnan myös Suomen ja
Norjan myynnin ja pitkäaikaisen leasingin
markkinoilla.
Adapteo tarjoaa asiakkailleen avaimet käteen
-ratkaisuja, joita voidaan pitää vaihtoehtona
perinteisille rakennuttajien rakentamille rakennuksille
ja jotka valmistetaan valvotuissa sisäolosuhteissa
nopealla toimitusajalla.

Permanent Space -liiketoiminta-alueella Adapteo
tarjoaa tilaratkaisuja neljässä eri kategoriassa:
räätälöidyt siirtokelpoiset rakennukset, valmiisiin
malleihin perustuvat rakennukset, standardimoduulit
ja sopimusvalmisteiset ratkaisut, kuten työmaatilat.
Liiketoiminta-alueen asiakkaista noin puolet on
julkisen sektorin asiakkaita ja toinen puoli koostuu
yksityisen sektorin asiakkaista. Merkittävimmät
asiakassegmentit ovat koulut ja päiväkodit. Adapteo
tarjoaa myös siirtokelpoisten tilojen leasingia, joka
yleensä sisältää mahdollisuuden rakennuksen
ostamiseen leasing-sopimuksen päätyttyä.
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Adapteon pro forma -liikevaihdon jakautuminen 2018
(yhteensä 220,6 milj. euroa)

16 %

Permanent
Space

~5 vuotta
kokonaisvuokra-aika
keskimäärin1

Liiketoimintaalueittain

84 %
Rental
Space

7%

4%

Norja

Saksa

9%

60 %

Tanska

Ruotsi

Maantieteellinen
jakautuminen

~32 400

moduulin
vuokrauskalusto (12/2018)

~85 %

20 %
Suomi

käyttöaste2

Liikevaihtojakauma perustuu Adapteon tilintarkastamattomaan
NMG-yritysoston vaikutuksia havainnollistavaan pro forma -liikevaihtoon,
joka on esitetty 4.6.2019 julkistetussa jakautumisesitteeessä.

Suuri osa vuokratulosta on peräisin sosiaalisesta
infrastruktuurista, kuten kouluista ja päiväkodeista

5%
Muut

21 %

Toimistot

Asiakasryhmien
osuus Adapteon
vuokratulosta

vuonna 20183

74 %

Sosiaalinen
infrastruktuuri

8

jakelukeskusta

20

varastoa Pohjoismaissa
ja Saksassa

Yhtiön arvio, historiallisesti ja mahdolliset sopimuksen pidennykset mukaan lukien
Laskettu vuoden 2018 carve-out-perusteisesti seuraavasti: Kauden aikana vuokralla ollut kalusto keskimäärin /
kauden aikana käytettävissä ollut kalusto keskimäärin
3
Asiakasvuokratuloa koskevat tiedot perustuvat Adapteon sisäiseen asiakaslaskutukseen ja sopimustietoihin. Kyseisiä tietoja ei ole
laadittu IFRS-standardien mukaisesti, ja ne sisältävät tiettyjä johdon tekemiä oletuksia. Näin ollen kyseisten tietojen tulee katsoa
kuvaavan Adapteon asiakassegmentointia suuntaa antavasti, eivätkä ne välttämättä ole suoranaisesti vertailukelpoisia Adapteon
IFRS-standardien mukaisesti raportoitujen tuottojen kanssa.
1

2
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Adapteon skaalautuva liiketoiminta-alusta
Keskeiset menestystekijät
Adapteon markkinoilla

Adapteon asema
Pohjoismaiden suurin vuokrakalusto4
mahdollistaa nopean toimituksen ja
valmiuden vastata asiakkaiden tarpeisiin

Laaja ja monipuolinen kalusto

Sääntelyn noudattaminen

Laaja jakelukeskusten verkosto

Nykyaikainen ja korkealaatuinen kalusto
sekä kyky reagoida sääntelyn muutoksiin
Kustannustehokas ja eri maantieteelliset
alueet kattava kahdeksan jakelukeskuksen
verkosto mahdollistaa moduulien nopean
toimituksen
Hyvin sijoitettu jakelukeskusverkosto
mahdollistaa tehokkaan moduulien kunnostuksen, mikä puolestaan vaikuttaa korkeaan
käyttöasteeseen ja vuokratuottoihin

Vakiintunut toimittajaverkosto

Vakiintuneet suhteet toimittajiin, joita yhtiön
omat tuotantovalmiudet täydentävät

Suunnittelu sekä tutkimus ja kehitys

Omat suunnittelu-, tutkimus- ja
kehitystoiminnot mahdollistavat jatkuvan
tuoteinnovaation ja kehityksen

Paikallinen myyntitoiminta
ja vahvat asiakassuhteet

4

Monipuolinen tarjonta, joka koostuu eri
laatuominaisuuksilla varustetuista
tilaratkaisuista ja joka mahdollistaa
useita eri liiketoimintamalleja

Paikallinen läsnäolo sekä hyvä asema
tarjouskilpailuissa luottamukseen perustuvien
pitkäikäisten asiakassuhteiden ansiosta

Liikkeenjohdon konsulttien analyysit
15

Markkinakatsaus
Adapteon kohdemarkkinat koostuvat siirtokelpoisten
tilaratkaisujen lyhyt- ja pitkäaikaisesta vuokrauksesta
sekä tilaratkaisujen myynnistä Ruotsissa, Suomessa,
Tanskassa, Norjassa ja Saksassa. Markkinoiden koko oli
vuonna 2017 noin 5,9 miljardia euroa. Adapteo toimii
vuokrausmarkkinoilla Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa,
Norjassa ja Saksassa, sekä myyntimarkkinoilla Ruotsissa,
Suomessa ja Norjassa. Adapteo on Pohjois-Euroopan
vuokrausmarkkinoiden suurin toimija noin 13 prosentin
markkinaosuudellaan.1
8
7

Kasvava pohjoiseurooppalainen markkina, mrd. €2

6

7,1

7

5

6 2013-2017

CAGR 12 %

4
3

2017-2023E
CAGR 7 %

8

Kohdemarkkinoiden koko Adapteon toimintamaissa
vuonna 2017 (milj. €) ja Adapteon markkina-asema1

2013-2017
CAGR 12 %

2017-2023E
CAGR 9 %

2,2

2

0,8

1
0

2013

1,3

5
4

4,6
Vuokraus
Markkina: ~270
Adapteo: #1

3,0

3

Myynti
Markkina: ~1 800
Adapteo: #2
ydinmarkkinoilla3

2
1

2017

Vuokraus

2023E

0

2013

2017

2023E

Myynti

Vuonna 2017 sosiaalisen infrastruktuurin
asiakassegmenttien, joihin kuuluvat koulut, päiväkodit,
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoismajoitustilat,
osuus vuokrauksen kohdemarkkinasta oli yhteensä noin
72 %. Toimistotilojen ja muiden tilojen osuus vuokrauksen
kohdemarkkinoista oli jäljelle jäävät noin 24 % ja
4 %.2
Myynnin kohdemarkkinassa suurin asiakassegmentti oli
asuminen (noin 74 %), jolle Adapteo ei tällä hetkellä
myy ratkaisujaan, mutta jossa se näkee potentiaalia
tulevaisuudessa. Sosiaalisen infrastruktuurin
asiakassegmenttien osuus myynnin
kohdemarkkinoista oli yhteensä noin 21 %.
Toimistotilojen ja muiden tilojen osuus myynnin
kohdemarkkinoista oli jäljelle jäävät noin 4 % ja 1 %2.

Vuokraus
Markkina: ~100
Adapteo: #2

Vuokraus
Markkina: ~130
Adapteo: #1
Myynti
Markkina: ~1 100

Myynti
Markkina: ~890

Vuokraus
Markkina: ~110
Adapteo: #2
Myynti
Markkina: ~250
Vuokraus
Markkina: ~700
Adapteo: #8
Myynti
Markkina: ~5604

Markkina-asemat ovat suuntaa
antavia, sillä ne eivät välttämättä
perustu kattavaan tietoon.

Liikkeenjohdon konsulttien analyysit. Liikevaihdolla mitattuna. Liikevaihdot, joita on käytetty arvioimaan Adapteon markkinaosuutta
vuokrausmarkkinoista ovat arvioita, jotka perustuvat julkisista lähteistä saatuihin tietoihin niiden Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintadivisioonan operatiivisten yhtiöiden, jotka toimivat Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa, sekä Temporentin Ruotsin, Suomen,
Tanskan ja Norjan yhtiöiden yhdistetystä liikevaihdosta vuodelta 2017.
2
Liikkeenjohdon konsulttien analyysit
3
Adapteon markkina-asema siirtokelpoisten tilaratkaisujen tuottajien joukossa myynnin ydinmarkkinoilla, joihin kuuluvat koulujen, päiväkotien
ja sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakassegmentti sekä erikoismajoitustilat, toimistot ja muut tilat, mutta asumisen segmentti on rajattu
ydinmarkkinoiden ulkopuolelle.
4
Saksan myyntimarkkinoihin kuuluu ainoastaan siirtokelpoisten rakennusten myynti. Elementtirakennukset jäävät markkinoiden ulkopuolelle.
1
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Markkina-ajurit ja trendit

Kaupungistuminen
ja väestönkasvu

Tilantarvetta synnyttävät
väestörakenteen kehitykset

Ikääntyvä
rakennuskanta

Väestönkasvu ja kaupungistuminen
vaikuttavat alueelliseen
tilantarpeeseen sekä kasvukeskuksissa että alueilla, joiden
asukasluku laskee.

Nopeasti ikääntyvä väestö ja lasten
määrän kasvu luovat merkittäviä
mahdollisuuksia siirtokelpoisille
tilaratkaisuille koulujen, päiväkotien
sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden
asiakassegmenteissä.

Aikavälillä 2002–2017 väestö
Pohjoismaissa on kasvanut
yhteensä 11 %, kun taas asukasluku
Pohjoismaiden pääkaupunkiseuduilla
on kasvanut noin 21 %.5

Vuosina 2002-2017 lasten määrä
päiväkodeissa kasvoi noin 47 %
Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.6

Rakennuskanta ikääntyy
Pohjoismaissa ja Saksassa, mikä
kasvattaa sekä remontoinnin että
uudisrakentamisen tarvetta ja täten
lisää väliaikaisen ja pysyvän tilan
tarvetta. Rakennusten ikääntyminen
on yksi syy muun muassa terveysriskejä aiheuttaviin sisäilmaongelmiin.

Siirtokelpoisten
tilaratkaisujen edut
Siirtokelpoisiin tilaratkaisuihin
liittyy lukuisia etuja, kuten laatu,
nopea toimitus, kustannustehokkuus, houkutteleva taloudellisuus asiakkaille ja siirtokelpoisen
tilan joustava käyttö.7
Vuokra- ja myyntimarkkinoiden
kasvuvauhti on aikavälillä 2013–2017
ollut uudisrakentamista nopeampaa
ja trendin odotetaan jatkuvan.7

Noin puolet pohjoismaisesta koulurakennuskannasta joko lähestyy tai on
saavuttanut 50 vuoden iän, jolloin
remontointipalvelujen tarve
tyypillisesti kasvaa.7

Vakaat markkinat

Yksityisen
sektorin kasvu

Julkisen sektorin asiakkailla on
usein lakiin perustuva velvoite
tarjota erilaisia tarpeita vastaavia
tiloja. Markkinoihin vaikuttavat
olennaisesti taustalla vaikuttavat
kysynnän tekijät, joista tärkeimpiä
ovat alueellisen väestön kehitys ja
remontointitarpeet.

Rakenteellisten markkina-ajurien ja
trendien lisäksi johdon näkemyksen
mukaan yksityisen sektorin kasvu
ja teollisuuden aktiivisuus tukevat
markkinoiden kehitystä ja lisäävät
tarvetta siirtokelpoisille tilaratkaisuille, etenkin toimistotilojen
asiakassegmentissä.

Pääasiassa julkisen sektorin asiakkaista koostuva sosiaalisen infrastruktuurin asiakassegmentti muodostaa
noin 72 % siirtokelpoisten tilojen
vuokrauksen kohdemarkkinoista.7

Luvut perustuvat Suomen Tilastokeskuksen väestörakennetietoihin, Ruotsin tilastokeskuksen, Norjan Tilastokeskuksen ja Tanskan
Tilastokeskuksen tietoihin. Sisältää pääkaupunkiseudun Suomessa, Tukholman taajaman Ruotsissa, Suur-Oslon Norjassa ja Kööpenhaminan
suurkaupunkialueen Tanskassa.
6
Luvut perustuvat THL:n, Ruotsin Tilastokeskuksen ja Norjan Tilastokeskuksen tietoihin, 1-6 -vuotiaat lapset Ruotsissa, Suomessa, Norjassa.
Tanska ei ole tarkastelussa mukana puutteellisen pitkän aikavälin tilastojen vuoksi.
7
Liikkeenjohdon konsulttien analyysit
5
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Keskeisiä taloudellisia
tunnuslukuja
Seuraavassa taulukossa esitetään eräitä Adapteon carve-out
taloudellisia tietoja 31.12.2018, 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä
tilikausilta ja 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta.
Alla esitetyt eräät Adapteon carve-out taloudelliset tiedot on

johdettu Adapteon tilintarkastetuista carve-out tilinpäätöksistä
31.12.2018, 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta
sekä tilintarkastamattomista carve-out taloudellisista tiedoista
31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta.

Miljoonaa euroa (ellei toisin mainita)
Liikevaihto
Orgaaninen liikevaihdon kasvu, %
Liikevoitto
Liikevoittomarginaali, %
Vertailukelpoinen liikevoitto
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, %
EBITA
EBITA-marginaali, %
Vertailukelpoinen EBITA
Vertailukelpoinen EBITA -marginaali, %
Käyttökate
Käyttökatemarginaali, %
Vertailukelpoinen käyttökate
Vertailukelpoinen käyttökatemarginaali, %
Operatiivinen kassavirta ennen kasvuinvestointeja
Kassavirtasuhde ennen kasvuinvestointeja, %
Vapaa kassavirta
Nettoinvestoinnit
Moduulien neliömäärä yhteensä
Käyttöaste, %
Keskimääräinen vuokra per neliö (€/vuosi)
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muunnettuna

Seuraavat tilintarkastamattomat yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot esitetään yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa
kuvaamaan NMG-yritysoston sekä jakautumisen ja siihen liittyvän

Miljoonaa euroa (ellei toisin mainita)
Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoittomarginaali, %
Vertailukelpoinen liikevoitto

Carve-out
2018
2017
152,01
126,61
10,3
5,0
29,31
26,91
19,3
21,2
33,9
26,9
22,3
21,2
30,0
27,1
19,8
21,4
34,6
27,1
22,8
21,4
57,2
48,7
37,6
38,4
61,8
48,7
40,6
38,4
57,6
39,5
93,3
81,1
11,0
-7,8
58,2
55,1
970 447,0
669 283,7
84,7
81,8
163
162
187
158

2016
118,31
30,21
25,5
30,2
25,5
30,2
25,6
30,2
25,6
48,5
41,0
48,5
41,0
43,0
88,6
-7,8
53,8
605 342,5
83,5
162
140

uudelleenrahoituksen vaikutusta Adapteon historiallisiin carve-out
taloudellisiin tietoihin, ikään kuin NMG-yritysosto, jakautuminen ja
siihen liittyvä uudelleenrahoitus olisi tapahtunut aiemmin.

Pro forma
Q1 2019

2018

52,8

220,6

9,9

35,2

18,8

15,9

12,1

47,8

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, %

22,8

21,7

EBITA

10,6

38,0

EBITA-marginaali, %

20,1

17,2

Vertailukelpoinen EBITA

12,7

50,6

Vertailukelpoinen EBITA -marginaali, %

24,1

22,9

Käyttökate

20,3

71,0

Käyttökatemarginaali, %

38,5

32,2

Vertailukelpoinen käyttökate

22,4

83,6

Vertailukelpoinen käyttökatemarginaali, %

42,5

37,9

Osakekohtainen tulos, €

0,15

0,50

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, €

0,18

0,73

-

12,1

4,5

-

Operatiivinen ROCE, %
Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate
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Q1 2019
52,8
7,1
7,0
13,2
12,1
22,8
7,6
14,4
12,7
24,1
17,3
32,8
22,4
42,5
24,3
108,5
13,8
16,5
983 569,9
85,5
159
374

1
Tilintarkastettu
Adapteon vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa yhdistellyissä tuloslaskelmissa, yhdistellyissä taseissa
ja yhdistellyissä rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Johdon näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä lisätietoa
johdolle, sijoittajille, analyytikoille ja muille tahoille Adapteon toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista.

Tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat
Tunnusluku

Määritelmä

Orgaaninen liikevaihdon kasvu (carve-out)

Liikevaihdon kasvu omaisuuseristä, jotka yhtiö on omistanut koko raportointikauden
ja sitä edeltäneen kauden ajan (eli pois lukien hankinnat, myynnit ja
valuuttakurssivaikutus)

Liikevoitto2 (carve-out)

Yhdistellyn tuloslaskelman liikevoitto

Liikevoitto2 (pro forma)

Pro forma -tuloslaskelman liikevoitto

EBITA2

Liikevoitto + yrityshankinnoista aiheutuneiden aineettomien
hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate2

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Vertailukelpoinen liikevoitto2

Liikevoitto + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoinen EBITA2

EBITA + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoinen käyttökate2

Käyttökate + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Olennaiset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät kuten suunniteltuun
listautumiseen liittyvät kulut, Yrityshankintoihin ja integraatioon liittyvät kulut,
uudelleenjärjestelykulut sisältäen irtisanomiskorvaukset, liikearvon ja
yrityshankinnoissa kirjattujen aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistappiot
ja liiketoimintojen luovutuksesta syntyvät voitot ja tappiot.

Operatiivinen kassavirta ennen
kasvuinvestointeja (carve-out)

Vertailukelpoinen käyttökate +/– rahavirtalaskelman nettokäyttöpääoman muutos –
ylläpitoinvestoinnit – kaluston ulkopuoliset investoinnit

Kassavirtasuhde ennen kasvuinvestointeja
(carve-out)

Operatiivinen kassavirta ennen kasvuinvestointeja / Vertailukelpoinen käyttökate

Vapaa kassavirta (carve-out)

Operatiivinen kassavirta ennen kasvuinvestointeja – kasvuinvestoinnit

Nettoinvestoinnit (carve-out)

Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin + lisäykset muihin aineettomiin
hyödykkeisiin – vuokrattavien siirtokelpoisten tilojen ja vuokrattavien
lisätarvikkeiden vähennysten kirjanpitoarvo

Käyttöaste (carve-out)

Kauden aikana vuokralla ollut kalusto keskimäärin /
kauden aikana käytettävissä ollut kalusto keskimäärin

Keskimääräinen vuokra per neliö (carve-out )

Vuokratuotto (osavuosikaudet annualisoitu, kerrottu neljällä) /
Vuokralla olevat neliöt keskimäärin

Nettovelka (pro forma)

Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat – rahavarat – lainasaamiset –
pitkä- ja lyhytaikaiset rahoitusleasingsaamiset

Osakekohtainen tulos (pro forma)

Tilikauden voitto / Ulkona olevien Cramon osakkeiden yhteismäärä
jakautumisesitteen päivämääränä

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos
(pro forma)

Tilikauden voitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä verovaikutus
huomioon otettuna / Ulkona olevien Cramon osakkeiden yhteismäärä
jakautumisesitteen päivämääränä

Nettovelka / Vertailukelpoinen käyttökate
(pro forma)

Operatiivinen ROCE (pro forma)

Nettovelka 31.3.2019 / Vertailukelpoinen käyttökate 31.3.2019 päättyneellä kolmen
kuukauden jaksolla (annualisoitu, kerrottu neljällä)
Vertailukelpoinen käyttökate 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella / Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet + investoinnit yhteisyrityksiin + nettokäyttöpääoma
(perustuen Adapteon tilintarkastettuun historiallisen yhdisteltyyn taseeseen
31.12.2018)
Nettokäyttöpääoma = pitkäaikaiset muut saamiset + vaihto-omaisuus +
myyntisaamiset ja muut saamiset – pitkäaikaset muut velat – pitkä- ja
lyhytaikaiset varaukset – ostovelat ja muut velat

2

Vastaava marginaali on laskettu jakamalla luku liikevaihdolla.
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Kysymyksiä ja vastauksia
Miksi Cramo jakautuu Cramoksi ja Adapteoksi?

täytäntöönpanon odotetaan rekisteröityvän
kaupparekisteriin arviolta 30.6.2019.

Cramon hallituksen näkemyksen mukaan jakautuminen
tulee muun muassa selkeyttämään liiketoimintarakenteita, rahoitusta ja hallintoa, lisäämään mahdollisuuksia toiminnallisen tehokkuuden ja arvonluonnin
optioimintiin, selkeyttämään erilaisia riski- ja
kasvuprofiileja omaavia sijoitusvaihtoehtoja sekä
parantamaan kilpailukykyä erikoistumisen kautta
ja siten vahvistamaan edellytyksiä omistaja-arvon
luomiseksi.

Adapteon tarkoituksena on hakea osakkeidensa
ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq
Tukholmassa viimeistään ensimmäistä kaupankäyntipäivää edeltävänä pankkipäivänä. Kaupankäynnin
Adapteon osakkeilla Nasdaq Tukholmassa odotetaan
alkavan täytäntöönpanopäivää seuraavana pankkipäivänä tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Mitä osittaisjakautuminen
eriyttämisen kautta tarkoittaa?
Kaikki Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintaan
liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät Adapteolle.
Kone- ja laitevuokraus -liiketoiminta jää Cramolle.
Cramon osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) Adapteon osakkeen jokaista
omistamaansa Cramon osaketta kohden. Jakautuminen
ei vaikuta Cramon osakkeiden pörssilistaukseen tai
kaupankäyntiin Cramon osakkeilla Nasdaq Helsingissä.

Miten ja missä jakautumisesta päätetään?
Jakautumisesta päättää Cramon ylimääräinen
yhtiökokous, joka pidetään 17.6.2019.
Osakkeenomistajat ovat saaneet kutsun
yhtiökokoukseen toukokuun 2019 alussa.
Jakautuminen ja jakautumissuunnitelma on
hyväksyttävä ylimääräisessä yhtiökokouksessa
vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista
äänistä ja edustettuina olevista osakkeista.

Mikä on jakautumisen suunniteltu aikataulu?
Cramon jakautuminen tulee voimaan, kun ylimääräinen
yhtiökokous on hyväksynyt jakautumisen sekä
jakautumissuunnitelman ja sen täytäntöönpano
rekisteröidään kaupparekisteriin. Jakautumisen
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Mitä tapahtuu tämänhetkisille
Cramon osakkeilleni?
Jakautuminen ei vaikuta osakkeenomistajien omistamien Cramon osakkeiden lukumäärään. Cramon
osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena
yhden (1) Adapteon osakkeen jokaista omistamaansa
Cramon osaketta kohden eli jakautumisvastike
annetaan Cramon osakkeenomistajille heidän
omistustensa mukaisessa suhteessa 1:1. Jos siis
omistat jakautumisen täytäntöönpanopäivänä
esimerkiksi 100 Cramon osaketta, omistat välittömästi
jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen 100 Cramon
osaketta ja 100 Adapteon osaketta.

Saavatko kaikki osakkeenomistajat
jakautumisvastikkeen?
Jakautumisvastike annetaan kaikille Cramon
osakkeenomistajille, pois lukien Cramon omistamat
omat osakkeet, täytäntöönpanopäivän (arviolta
30.6.2019) tilanteen perusteella.

Mitä minun pitää tehdä, jotta
saan Adapteon osakkeita?
Jos olet Cramon osakkeenomistaja jakautumisen
täytäntöönpanopäivänä (arviolta 30.6.2019)
• Jakautumisvastike jaetaan automaattisesti,
eikä sen saaminen edellytä sinulta toimenpiteitä.

Jos et ole Cramon osakkeenomistaja jakautumisen
täytäntöönpanopäivänä (arviolta 30.6.2019)
• Kaupankäynnin Adapteon osakkeilla odotetaan
alkavan Nasdaq Tukholman päämarkkinalla arviolta
1.7.2019 kaupankäyntitunnuksella ADAPT, jolloin
osakkeita voi ostaa Nasdaq Tukholman
pörssikaupankäynnissä.

Kuinka monta Adapteon osaketta saan?
Saat jokaista täytäntöönpanopäivänä (arviolta
30.6.2019) omistamaasi Cramon osaketta kohden
yhden Adapteon osakkeen.

Miten Cramon osakkeen arvo
jakautuu osittaisjakautumisessa?
Cramon osake jatkaa listattuna Helsingin pörssissä,
ja sen arvo määräytyy normaalin kaupankäynnin
mukaisesti. Yhtiö ei spekuloi Adapteon markkinaarvolla, joka määräytyy normaalin kaupankäynnin
perusteella Adapteon osakkeiden tullessa listatuiksi
osittaisjakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.
28.6.2019 on viimeinen kaupankäyntipäivä, jolloin
Adapteo sisältyy Cramon osakkeeseen ja sen hintaan.

Voiko Adapteon osakkeella käydä
kauppaa heti jakautumisen jälkeen?
Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu
rekisteröintiajankohta on arviolta 30.6.2019, ja
kaupankäynnin Adapteon osakkeilla odotetaan
alkavan Nasdaq Tukholmassa täytäntöönpanopäivää
seuraavana pankkipäivänä tai mahdollisimman pian
sen jälkeen.

Aiheutuuko jakautumisesta
minulle kustannuksia?
Jakautumisesta ei aiheudu Cramon osakkeenomistajille suoria kustannuksia. Jakautumisvastike, eli
Adapteon osakkeet, kirjataan Cramon osakkeenomistajien arvo-osuustileille ilman, että siitä aiheutuu
osakkeenomistajalle kustannuksia.

Tarvitsenko uuden säilytystilin
jakautumisen jälkeen?
Adapteon osakeomistusta varten
ei tarvitse uutta säilytystiliä.

Ketkä johtavat Adapteoa
jakautumisen jälkeen?
Cramon hallitus on nimittänyt Philip Isell Lind af Hagebyn
Adapteon toimitusjohtajaksi ja Rental Space
-liiketoiminta-alueen johtajaksi. Lisäksi seuraavat
henkilöt on nimitetty muodostamaan Adapteokonsernin johtoryhmä yhdessä toimitusjohtajan kanssa
jakautumisen täytäntöönpanosta alkaen:
Timo Pirskanen talousjohtajaksi, Björn Kölerud
Permanent Space -liiketoiminta-alueen väliaikaiseksi
johtajaksi, Simon Persson henkilöstöjohtajaksi,
Teemu Saarela kehitysjohtajaksi sekä Hanna Wennberg
markkinointi- ja viestintäjohtajaksi.

Onko jakautumisella verovaikutuksia
Cramolle tai Cramon osakkeenomistajille?
Kauppa on Cramolle veroneutraali. Cramon
osakkeenomistajille, jotka asuvat Suomessa,
ei lähtökohtaisesti aiheudu veroseuraamuksia.
Cramon osakkeiden hankintameno jakautuu
Cramon ja Adapteon osakkeiden välillä.
Verohallinto antaa päätöksen jaon verotuksesta.
Osakkeenomistajien, jotka eivät asu Suomessa, tulee
pyytää veroneuvontaa kotimaansa viranomaisilta.

Miksi Adapteo listataan Tukholmaan?
Vaikka Adapteon kotipaikka on Suomi, sillä on
erityisen vahva asema Ruotsissa, joten on
luontevaa listata yhtiö ruotsalaiseen pörssiin

Tuleeko Adapteosta ruotsalainen
vai suomalainen yhtiö?
Adapteosta tulee suomalainen yhtiö,
joka raportoi euroissa.

Kaupankäynti Adapteon osakkeilla edellyttää
Adapteon osakkeiden siirtämistä Euroclear Finlandin
arvo-osuusjärjestelmästä Euroclear Swedenin
arvo-osuusjärjestelmään. Kukin tilinhoitajayhteisö,
omaisuudenhoitaja ja arvopaperivälittäjä perii
pörssikaupankäynnin toimeksiannoista ja osakkeiden
säilytyksestä hinnastonsa mukaiset palkkiot.
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Riskitekijät
Jakautumiseen liittyy useita riskejä, joista monet kuuluvat Adapteon liiketoiminnan
luonteeseen ja voivat olla merkittäviä. Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee
huolellisesti tutustua jakautumisesta laadittuun Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen
ja erityisesti alla kuvattuihin riskitekijöihin.
Jakautumiseen liittyvät riskit
•
•

•

•

•

•
•
•

Ei ole varmuutta siitä, että Jakautuminen toteutetaan, tai sen toteuttaminen voi viivästyä.
Adapteo ei välttämättä pysty toteuttamaan
itsenäistä strategiaansa tällä hetkellä ennakoidulla tavalla ja ennakoidun aikataulun mukaisesti,
eikä se välttämättä pysty saavuttamaan yhtäkään
tai kaikkia Jakautumisesta odotettavia hyötyjä.
Jakautumisella voi olla epätoivottavia vaikutuksia eräiden Adapteon toiminnalle keskeisten
toimintojen, kuten esimerkiksi IT-järjestelmien,
keskeytymättömään jatkuvuuteen.
Täytäntöönpanopäivän jälkeen Adapteolla ei
välttämättä ole käytettävissään täysin itsenäisiä
konsernitoimintoja, ja tämän seurauksena
Adapteo altistuu riskille siitä, että sen taloudellinen raportointi on epätarkkaa tai harhaanjohtavaa.
Adapteon carve-out taloudelliset tiedot ja pro
forma -taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna
oikeaa ja riittävää kuvaa Adapteon liiketoiminnasta, liiketoiminnan tuloksesta ja/tai taloudellisesta asemasta.
Cramon sopimusosapuolet voivat Jakautumisen
seurauksena purkaa tiettyjä Cramon solmimia
Adapteoon liittyviä sopimuksia.
Jakautuminen voi vaikuttaa kielteisesti Adapteon
markkina-asemaan, brändin tunnettavuuteen,
luotettavuuteen ja neuvotteluasemaan.
Adapteo voi joutua vastaamaan tietyistä Cramon
sitoumuksista Täytäntöönpanopäivän jälkeen.

•

•

Adapteon liiketoimintaan liittyvät riskit
•
•

•

•

•

Adapteon toimintaympäristöön liittyvät riskit
•

•

•
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Globaalin talouden ja rahoitusmarkkinoiden
epävarmoilla olosuhteilla voi olla olennaisen
haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Adapteon liiketoiminta on altis talouden
suhdannevaihteluille, ja hidas tai negatiivinen
talouskasvu voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti
Adapteon palveluiden kysyntään sekä Adapteon
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Kysyntä Adapteon moduuleja kohtaan riippuu
suurelta osin julkisen sektorin lisääntyvästä
väliaikaisten tilojen tarpeesta ja vaihtelee yleisen
taloustilanteen, demografian ja poliittisten
päätösten mukaan.

Muutokset julkisen sektorin Siirtokelpoisia tilaratkaisuja koskevissa mielikuvissa sekä niiden hyväksynnässä voi vaikuttaa haitallisesti Adapteon
palvelujen ja ratkaisujen kysyntään.
Muutokset Adapteon liiketoimintaan sovellettavassa lainsäädännössä sekä oikeuskäytännön
kehitys saattavat olla Adapteolle epäedullisia.

•

•

•

Adapteo voi epäonnistua strategiansa toteuttamisessa, tai sen strategia itsessään voi olla
epäonnistunut.
Adapteo ei välttämättä kykene saavuttamaan
NMG-yritysostosta odotettuja hyötyjä täysimääräisesti, eikä se välttämättä onnistu integroimaan
NMG:tä osaksi sen olemassa olevaa liiketoimintaa
tällä hetkellä arvioidulla tavalla tai suunnitellussa
aikataulussa.
Sääntelyyn, sopimusvastuisiin ja oikeudenkäynteihin liittyvien riskien toteutuminen saattaa
vaikuttaa Adapteon liiketoimintaan olennaisen
haitallisesti.
Adapteo ei välttämättä kykene ylläpitämään
myyntivolyymiä ja liiketoiminnan kannattavuutta
julkisten hankintojen ja muiden tarjousmenettelyiden, projektinhallinnan, projektin toimituksen
ja -toteutuksen tai projektisopimusten laadinnan
epäonnistumisen vuoksi.
Adapteon kaluston tehokas hallinta on ratkaisevan tärkeää Adapteon liiketoiminnalle, ja mikäli
Adapteo epäonnistuu sen vuokrattavien moduulien suunnittelun, valmistuksen sekä korjaamisen
ja huollon asianmukaisessa hallinnassa, sillä voi
olla olennaisen haitallinen vaikutus Adapteon
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Adapteo ei välttämättä pysty uudelleenvuokraamaan moduuleitaan tehokkaasti, mikäli merkittävä
määrä vuokrattuja moduuleita palautetaan lyhyen
ajan sisällä, mikä voi vaikuttaa haitallisesti sen
taloudelliseen tulokseen.
Adapteo ei välttämättä pysty käyttämään sidottua
pääomaa tehokkaasti esimerkiksi käyttöasteen
hallinnoimiseen, uusien moduulien kysynnän
arvioimiseen tai hinnoitteluun liittyvien mahdollisten epäonnistumisten johdosta.
Adapteon liiketoiminta on riippuvainen sen
logistiikkaketjusta, ja mahdollisilla ongelmilla sen
varastoissa tai moduulien kuljetuksessa voi olla

•

•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

olennaisen haitallinen vaikutus Adapteon liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan
tulokseen ja maineeseen.
Adapteo voi kohdata lisääntyvää kilpailua tai
muita liiketoimintaan liittyviä haasteita sen
liiketoiminta-alueilla, mikä voi johtaa hintojen
alentumiseen tai Adapteon palveluiden tai ratkaisujen kysynnän merkittävään laskuun.
Adapteon menestys riippuu sen kyvystä rekrytoida palvelukseensa päteviä ja ammattitaitoisia
työntekijöitä sekä pitää tällaiset työntekijät
palveluksessaan.
Adapteo ei välttämättä menesty uusia asiakassopimuksia koskevissa tarjouskilpailuissa, ja se voi
menettää nykyisiä asiakassopimuksiaan.
Adapteon toimintaedellytykset ovat riippuvaisia
IT-järjestelmistä, ja Adapteo saattaa epäonnistua
tieto- ja kyberturvallisuusriskien tunnistamisessa,
resursoinnissa ja hallinnassa sekä sääntelyn
noudattamisessa.
Epäonnistuminen immateriaalioikeuksien suojaamisessa saattaa vaikuttaa Adapteoon olennaisen
haitallisesti.
Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien riskien
toteutuminen saattaa vaikuttaa Adapteoon
olennaisen haitallisesti.
Raaka-ainekustannusten merkittävä nousu voi
nostaa Adapteon liiketoiminnan kustannuksia
merkittävästi ja vahingoittaa sen kannattavuutta.
Adapteon maine voi vahingoittua, millä saattaa
olla epäedullinen vaikutus Yhtiön asiakashankintaan ja asiakkaiden säilyttämiseen sekä sen
kykyyn rekrytoida ja pitää palveluksessa henkilöstöä.
Adapteo on riippuvainen sen toimittajien
kyvystä valmistaa moduuleja, tarjota Adapteon
moduuleihin tarvittavia komponentteja ja tarjota
kuljetus- sekä asennus- ja purkamispalveluja
asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti.
Adapteo altistuu riskeille, jotka liittyvät
ammattitaitoisen työvoiman kustannuksiin ja
työehtosopimusneuvottelujen tuloksiin sekä
mahdollisiin työnseisauksiin työmarkkinakiistojen
tai organisaatiomuutosten johdosta.
Yhtiön sisäiseen ja ulkoiseen toimintaympäristöön
liittyvät operatiiviset riskit voivat vaikuttaa
olennaisen haitallisesti Adapteoon.
Adapteo saattaa epäonnistua vakuutusturvansa
ylläpidossa, tai Adapteon vakuutusten ehdot
eivät välttämättä kata kaikkia Adapteon tappioita
tai kaikkia mahdollisista tulevista tapaturmista
aiheutuvia korvausvaatimuksia.
Yritysjärjestelyihin liittyvät riskit voivat vaikuttaa
Adapteoon olennaisen haitallisesti.

Adapteon taloudelliseen asemaan ja
rahoitukseen liittyvät riskit
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Täytäntöönpanopäivää saadulla rahoituksella.
Vaikeudet lisärahoituksen saannissa tai Adapteon
rahoitusjärjestelyihin sisältyvien rahoituskovenanttien noudattamisessa sekä rahoituskustannusten nousu saattavat vaikuttaa haitallisesti
Adapteon taloudelliseen asemaan.
Mahdollinen liikearvon tai muiden aineettomien
hyödykkeiden tai aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentuminen saattaa vaikuttaa
haitallisesti Adapteon taloudelliseen asemaan ja
liiketoiminnan tulokseen.
Adapteon todellinen liiketoiminnan tulos voi
olennaisesti poiketa Jakautumisesitteessä
kuvatuista taloudellisista tavoitteista, eikä sijoittajien tulisi perusteettomasti luottaa taloudellisiin
tavoitteisiin.
Adapteo altistuu valuuttakurssiriskeille etenkin
suhteessa Ruotsin kruunuun.
Adapteo altistuu velkojensa korkojen muutoksille.
Adapteo altistuu luotto- ja vastapuoliriskeille
myyntisaatavien ja rahoituksen välittäjiin liittyvien
saatavien kautta.
Adapteon verorasitus voi kasvaa johtuen verolakien tai niiden soveltamisen muutoksista tai
verotarkastuksen seurauksena.
Jos Adapteo ei kykene hyödyntämään laskennallisia verosaamisiaan, tällä voi olla haitallinen
vaikutus sen liiketoiminnan tulokseen.
Uusien tai uudistettujen IFRS-standardien
käyttöönotto voi vaikuttaa olennaisesti Adapteon
tulevien konsernitilinpäätösten vertailukelpoisuuteen.

Adapteon osakkeisiin liittyvät riskit
•

•

•

•
•
•
•

Osakkeet eivät aiemmin ole olleet julkisen
kaupankäynnin kohteena, ja näin ollen osakkeen
hinta on epävarma ja se voi olla epävakaa, ja on
mahdollista, ettei osakkeille muodostu
järjestynyttä ja likvidiä kaupankäyntimarkkinaa.
Adapteon Listautumiseen liittyy lisäkustannuksia
ja uusia velvoitteita, joilla voi olla haitallinen
vaikutus Adapteon liiketoimintaan, taloudelliseen
asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Tulevat osakeannit ja merkittävien osakemäärien
myynnit voivat alentaa osakkeiden hintaa,
ja tulevat osakeannit voivat myös laimentaa
osakkeenomistajien omistusosuuksia.
Adapteon kultakin tilikaudelta mahdollisesti
maksettavien osinkojen määrä on epävarma.
Euron ja Ruotsin kruunun valuuttakurssin vaihtelut
vaikuttavat osakkeiden ja jaettujen osinkojen
arvoon.
Hallintarekisteröityjen Adapteon osakkeiden
haltijat eivät välttämättä voi käyttää äänioikeuttaan.
Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät
välttämättä voi käyttää merkintäoikeuksiaan.

Täytäntöönpanopäivän jälkeen Adapteon on
järjestettävä rahoituksensa itsenäisesti, eikä voi
olla varmuutta siitä, että tulevilla rahoitusjärjestelyillä on vastaavanlaiset ehdot kuin ennen
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www.adapteogroup.com/fi/listautuminen
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