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• Norrhydron vuosi 2021

• Strategia ja taloudelliset 
tavoitteet

• Kysymyksiä ja vastauksia

Sisällys



Norrhydro Group Oyj  on suomala inen 
l i i kkeenohjauksen edel läkäv i jä  ja  yks i  

Pohjo ismaiden johtav ista  energ iatehokka iden 
hydraul i sy l inter ien  tar joa j i sta .  Yht iön v is iona  on 

ol la  ä lykkään ja  ympär istöä  säästävän hydraul i ikan  
g lobaa l i  johta ja .



• Erikoistunut liikkuvan kaluston innovatiivisiin ja 

ympäristöystävällisiin hydraulisylintereihin ja lineaarisiin 

liikkeenohjausjärjestelmiin

• Yli 35 vuoden kokemus korkealaatuisten, räätälöityjen 

hydrauliikkaratkaisujen kehittämisestä, valmistamisesta ja 

toimittamisesta vaativiin olosuhteisiin

• Liiketoimintamalli perustuu strategisiin kumppanuuksiin, 

huipputeknologiaan sekä tehokkaaseen hankintaan ja 

tuotantoon

• Pääkonttori ja tuotantolaitos Rovaniemellä, toimipisteet 

Tampereella ja Kuopiossa

• Listattu Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market 

Finland –markkinapaikalla 

Norrhydro lyhyesti
Liikevaihto

24,7 MEUR 
(2021)

Käyttökate

3,0 MEUR
(2021)

Työntekijöitä 

160
(2022)



Norrhydron vuosi 2021



Tammi–joulukuu 2021 lyhyesti

• Liikevaihto kasvoi 24,0 % ja oli 24 693 (19 908) tuhatta
euroa

• Konsernin käyttökate oli 2 968 (3 771) tuhatta euroa

• Käyttökateprosentti oli 12,0 % (18,9 %)

• Oikaistu tilikauden tulos oli 1 624 (1 909) tuhatta euroa

• Oikaistu osakekohtainen tulos 0,19 (0,23)

• Listautumiskulut 1 171 tuhatta euroa on kirjattu kerralla
kuluksi

• Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,23)

• Oman pääoman tuotto oli 4,8 % (77,6 %)

• Liiketoiminnan rahavirta oli 726 (5 252) tuhatta euroa

• Hallituksen osinkoehdotus on 0,06 (0,06) euroa osakkeelta



Uusi tuotantolaitos 
Rovaniemelle
• Norrhydro käynnisti noin 15 miljoonan euron 

tuotantolaitoshankkeen Rovaniemellä keväällä 2021 

• Uusi tuotantolaitos mahdollistaa 

• tuotannon kapasiteetin kaksinkertaistamisen 

• jatkossa tuotantokapasiteetin kasvattamisen 
lisäinvestoinneilla 3–4-kertaiseksi nykytasoon verrattuna

• digitaalisten ratkaisujen, NorrDigi®:n ja sähkösylinterien 
(Motiomax by Norrhydro) sarjatuotannon 

• Tuotanto siirretään nykyisistä tiloista uuteen 
tuotantolaitokseen kesän 2022 aikana 

• Uuden tuotantolaitoksen ja lisääntyvän kapasiteetin myötä 
Norrhydro luo yli 100 teollisen alan työpaikkaa Rovaniemelle 
muutaman vuoden sisällä



Motiomax vahvistaa 
tuotevalikoimaa
• Motiomax Oy on uutta sähköisten liikeratkaisujen 

teknologiaa kehittävä yritys

• Norrhydro hankki osakekauppasopimuksella 51 % 
Motiomax Oy:stä lokakuussa 2021

• Osakekauppa toteutettiin loppuun 2.12.2021

• Sähkömekaaniset liikkeenohjausjärjestelmät lisäävät 
Norrhydron tuotetarjoamaa ja ovat osa Norrhydron
strategiaa valmistaa ja toimittaa energiatehokkaita ja 
ympäristöystävällisiä liikkeenohjausjärjestelmiä



Listautumisannista nostetta 
liiketoiminnalle
• Kaupankäynti Norrhydron osakkeilla Nasdaq Helsinki 

Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -
markkinapaikalla alkoi 1.12.2021 

• Tavoitteena listautumisessa oli saada omistajiksi paljon 
uusia institutionaalisia- sekä yksityissijoittajia ja anti 
onnistui molempien osalta erinomaisesti 

• Anti ylimerkittiin yli 7-kertaisesti ja Norrhydro sai noin         
8 miljoonan bruttovarat

• Listautuminen tukee Norrhydron strategian mukaista 
kasvua ja kansainvälistymistä 

• Norrhydrolla on listautumisen myötä muun muassa 
entistä paremmat mahdollisuudet kaupallistaa 
digitaalisia ratkaisujaan kuten ainutlaatuista NorrDigi®-
liikkeenohjausjärjestelmää ja Motiomax by Norrhydro -
sähkösylintereitä



Liikevaihdon kehitys
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Käyttökatteen kehitys
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Omavaraisuus ja nettovelkaantuneisuus



Keskeiset tunnusluvut

Norrhydro Konserni 1.1.2021–31.12.2021 1.1.2020–31.12.2020 1.7.2021–31.12.2021 1.7.2020–31.12.2020

Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu

Liikevaihto, tuhatta euroa 24 693 19 908 12 822 10 589

Liikevaihdon muutos, % 24 % - 4,1 % 21,1 % -

Käyttökate, % 12 % 18,9 % 11,6 % 29,8 %

Tilikauden tulos % 1,4 % 9,6 % -2,2 % 18,3 %

Oikaistu tilikauden tulos, % 6,4 % 9,6 % 7,4 % 18,3 %

Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,2 % 29,5 %

Oman pääoman tuotto, % 4,8 % 77,6 %

Omavaraisuusaste, % 50,7 % 21,1 %

Current ratio 1,74 1,49

Osakekohtainen tulos, euroa 0,04 0,23 -0,03 0,23

Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa 0,19 0,23 0,12 0,23



• Hallitus ehdottaa 17.3.2022 kokoontuvalle 
yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 0,06 
euroa/osake

Hallituksen ehdotus 
yhtiökokoukselle



Strategia ja taloudelliset tavoitteet



Strategian avaintekijät

Liikevaihdon kasvu orgaanisesti ja 
valikoiduin yritysostoin

Teknologisen osaamisen ja 
tuotantokapasiteetin laajentaminen

Asema korkeammalla asiakkaan 
arvoketjussa

Laajentuminen uusille maantieteellisille markkinoille 

erityisesti energiatehokkaiden ratkaisujen ja 

NorrDigi®-liikkeenohjausjärjestelmän 

kaupallistaminen myötä



Taloudelliset tavoitteet 
2026



• Vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5-15 % 
vuodesta 2021

• Uusi tuotantolaitos valmistuu kesään 2022 mennessä, 
jonka jälkeen toiminta muuttaa uuteen laitokseen ja 
tuotannon ylös ajaminen uudessa tuotantolaitoksessa 

• Tämän muutoksen vuoksi kannattavuuden osalta ei 
anneta tarkkaa ohjeistusta vuodelle 2022

• Konsernilla on tulevina vuosina tavoitteena yli 12 %:n 
käyttökate ja pitkän ajan tavoitteena on yli 15 %:n 
käyttökate vuosittain

Näkymät vuodelle 2022
ovat lupaavat



Kysymyksiä ja vastauksia



Liitteet



Osakkeen kurssikehitys

Markkina-arvo 
31.12.2021

47,1 milj. €



Osakkeenomistajat 31.12.2021

*) Economica Yrityspalvelut Oy on yhtiön hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimivan Yrjö Trögin määräysvaltayhteisö.
**) Helle-Kangas Consulting Oy on yhtiön hallituksen puheenjohtajan Juhani Kankaan määräysvaltayhteisö.



IR-kalenteri 2022

Pe 11.2.2022 Tilinpäätöstiedote ja tulosjulkistus

Vko 8/2022 Vuosikertomus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan

To 17.3.2022 Yhtiökokous

To 18.8.2022 Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022


