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Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 16.3.2020 klo 8.00

Vuosi 2019 toi kasvua ja kansainvälistymistä sekä
käänsi loppuvuoden kannattavuuden oikeaan suuntaan
1.7.–31.12.2019 pääkohdat
●
●
●
●
●

Liikevaihto 31,9 miljoonaa euroa (7-12 2018: 22,0 M€), kasvua 45,2 %
Käyttökate 0,0 miljoonaa euroa (-1,5 M€)
Käyttökatemarginaali 0,1 % (-7,0 %)
Liikevoitto -0,5 miljoonaa euroa (-1,8 M€)
Liikevoittoprosentti -1,7 % (-8,0 %)

1.1.–31.12.2019 pääkohdat
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Liikevaihto 58,1 miljoonaa euroa (1-12 2018: 47,4 M€), kasvua 22,6 %
Käyttökate -0,8 miljoonaa euroa (-1,3 M€)
Käyttökatemarginaali -1,3 % (-2,7 %)
Liikevoitto -1,9 miljoonaa euroa (-1,7 M€).
Poistot 1,1 miljoonaa (0,4). Kasvu johtui Q4/ 2018 tapahtuneesta Värväämö-yrityskaupan aiheuttamasta
liikearvon poistojen kasvusta
Liikevoittoprosentti -3,3 % (-3,5 %)
Osakekohtainen tulos -0,36 euroa (-0,24) vertailuvuoden laskennassa on käytetty osakeantioikaistua
osakkeiden lukumäärää kauden aikana sekä eliminoitu kertaluonteiset kulut 701 t€
Osakkeiden lukumäärä 31.12.2019 oli 5 947 729 kpl
Enersense allekirjoitti kaksi uutta sopimusta, jotka kasvattivat Enersensen työntekijämäärää Ranskassa
suunniteltua nopeammin
Riidanalainen meriteollisuuden pintakäsittelyprojektin asiakassopimus ratkaistiin
Tytäryhtiö Isoon-Britanniaan perustettiin
Risto Takkalasta uusi talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen
2019 alkuvuodesta päättyneet yt-neuvottelut johtivat 8 hallintohenkilön vähentämiseen
Toimintaa terävöitettiin katsauskauden lopulla, tuoden muutoksia erityisesti johtoryhmään ja Yhtiön
raportoimiin liiketoiminta-alueisiin alkaen 2020
Enersensen osakkeelle LP-markkinatakaus Lago Kapital Oy:ltä marraskuussa 2019
Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 2019

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat lyhyesti
●
●

Yhtiön enemmistöomistaja Corporatum Oy on myynyt noin 49,9 % yhtiön osakekannasta yhtiön
avainhenkilöistä ja ulkopuolisista sijoittajista koostuvalle sijoittajaryhmälle.
Nordea Bank Oyj on ilmoittanut, että se ei tule käyttämään oikeuttaan eräännyttää saataviaan 31.12.2019
voimassa olleen rahoitussopimuksen kovenanttirikkomusten perusteella. Rahoitussopimus ja sen ehdot
neuvotellaan uudelleen alkuvuonna 2020.
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KESKEISET TUNNUSLUVUT

Liikevaihto (1000 EUR)

7-12/2019
31 940

7-12/2018
21 991

Muutos %
45,3 %

1-12/2019
58 057

1-12/2018
47 355

Muutos %
22,6 %

Käyttökate (1000 EUR)

26

-1 536

101,7 %

-783

-1 297

39,6 %

Käyttökate %

0,1%

-7,0%

7,1 %,yks.

-1,3 %

-2,7 %

1,4 %yks.

Liikevoitto

-533

-1 764

69,9 %

-1 897

-1 673

-13,4 %

-1,7 %

-8,0 %

6,3 %yks.

-3,3 %

-3,5 %

0,2 %yks.

Kauden tulos (1000 EUR)

-781

-1 428

45,0,%

-2 133

-1 937

-10,1 %

Oikaistu tulos *

-781

-727

-2 133

-1 236

Omavaraisuusaste %

32,3 %

46,3 %

-14,0 %yks.

Nettovelkaantumisaste %

36,8 %

-5,3 %

42,1 %yks.

Oman pääoman tuotto %

-27,7 %

-32,7%

5,0 %yks

5 947 729

5 947 729

-0,36

-0,24**

884

727

Liikevoitto %

Osakkeiden lukumäärä

5 947 729

5 947 729

Osakekohtainen tulos EUR
Henkilöstön lukumäärä
keskimäärin

21,6 %

*) Vuodelta 2018 Enersense International Oyj esittää vaihtoehtoisen tunnusluvun, oikaistun tuloksen, jossa ollaan huomioitu
rahoituskuluihin kirjatut listautumiskulut (701 t€), joilla on vaikutusta vertailukelpoisuuteen.
**) Vertailuvuoden laskennassa on käytetty osakeantioikaistua osakkeiden lukumäärää kauden aikana sekä
kertaluonteiset kulut 701 t€.

eliminoitu

Vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastettu. Vuosipuoliskojen tilinpäätöksiä ei ole tilintarkastettu.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

Resurssit
Digitaaliset
ratkaisut ja
palvelut
Suunnittelu
ja tuotanto

7-12/2019

7-12/2018

Muutos EUR

Muutos %

1-12/2019

1-12/2018

Muutos EUR

Muutos %

23 701

17 291

6 410

37,1 %

45 342

37 128

8 214

22,1 %

404

351

53

15,1 %

726

1 015

-289

-28,5 %

7 835

4 349

3 486

80,2 %

11 989

9 212

2 777

30,1 %

LIIKEVAIHDON ERITTELY KOHDEALUEEN MUKAAN

Kotimaiset
Kansainväliset

7-12/2019

7-12/2018

Muutos EUR

Muutos %

1-12/2019

1-12/2018

Muutos EUR

Muutos %

22 325

20 023

2 302

11,5 %

42 516

44 090

-1 574

-3,6 %

9 615

1 968

7 647

388,6 %

15 541

3 265

12 276

376,0 %
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ENERSENSEN TOIMITUSJOHTAJA JUSSI HOLOPAINEN
“Taloudellisesti haastavissa olosuhteissa alkanut vuosi 2019 kääntyi liikevaihdon kasvuksi sekä
kansainvälistymiseksi. Myös kannattavuudessa saimme aikaan huomattavaa parannusta. Vuonna 2019 palasimme
merkittävän kasvun yhtiöksi, ja onnistuimme kääntämään kannattavuutemme positiiviseksi toisen vuosipuoliskon
aikana. Vahva käänne kasvukäyrälle on tapahtunut, vaikkakin koko tilikauden osalta kannattavuutemme jäi vielä
tappiolliseksi.
Katsauskauden toisen vuosipuoliskon käyttökate nousi lievästi positiiviseksi. Verrattuna koko vuoteen 2018, vuonna
2019 käyttökatteemme parani 0,5 miljoonaa euroa. Kannattavuus on parantunut toimintojen tehostamisen
vaikutuksesta katsauskauden loppupuolella ja sen odotetaan paranevan edelleen vuoden 2020 aikana.
Liikevaihtomme kasvoi vuodesta 2018 vuoteen 2019 yhteensä 22,6 prosenttia. Vuonna 2019 liikevaihtomme kohosi 58
miljoonaan euroon.
Strategian mukainen kansainvälistyminen on edennyt erinomaisesti. Kansainvälisissä toiminnoissa liikevaihdon
kasvua vuoden 2018 ja 2019 välillä on jopa 376 prosenttia. Vuonna 2018 kansainväliset liiketoiminnot toivat
liikevaihtoa 3,3 miljoonaa euroa, nyt 2019 kansainvälisten toimintojen liikevaihto kohosi lähes 16 miljoonaan euroon.
Tämä on merkittävä muutos yhtiömme kokonaisliikevaihdon rakentumista tarkasteltaessa. Kansainvälisten
toimintojen kautta tulleen vuoden 2019 liikevaihdon osuus on noin 27 prosenttia koko liikevaihdostamme.
Elokuussa 2019 perustimme Isoon-Britanniaan tytäryhtiön, jonka toiminta käynnistyi katsauskauden loppupuolella.
Perustamiskulut kohdistuivat vuodelle 2019. Toimintamme Ranskan ydinvoimalaprojektissa sekä meriteollisuudessa
jatkui, ja lisäksi aloitimme työt fuusiovoiman koelaitosprojektissa (ITER) Etelä-Ranskassa. Saksassa laivalohkojen
varustelutyöt jatkuivat ja kasvoivat merkittävästi katsauskaudella.
Kansainvälistymisen myötä asiakashankkeet ovat siirtyneet enemmän ulkomaisiin kohteisiin, jolloin myös Suomen
ulkopuolella työtä tekevien henkilöiden osuus on kasvanut tasaisesti vuoden 2019 aikana. Katsauskauden lopulla
ulkomailla työskentelevien osuus oli noin neljännes. U
 lkomaan projekteissa odotamme kasvun jatkuvan edelleen.
Samanaikaisessa kokonaistyövoiman määrässä saavutimme jo vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaikkien
aikojen ennätystason, 1 100 henkilöä. Toisella vuosipuoliskolla kasvu jatkui ja saavutimme hetkellisesti 1 300 henkilön
kokonaisvahvuuden.
Värväämön liikevaihto kehittyi odotetusti ja vuonna 2019 se oli 16,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 13,1 prosenttia
verrattuna vuoteen 2018, ylittäen henkilöstöpalvelualan keskimääräisen kasvun. Värväämö Oy sisältyy
Enersense-konserniin vain marras-joulukuun osalta vuonna 2018. Lähitulevaisuuden näkymät ovat
henkilöstövuokrauksessa
hyvät
ja
uskomme
kasvun
jatkuvan
myös
vuonna
2020.
Enersense-Värväämö-integraatioon kiinnitettiin vahvasti huomiota etenkin katsauskauden lopulla. Yhdistimme
päällekkäisiä toimintojamme ja rakensimme yhtenäisiä prosesseja. Lisäksi perinteisen henkilöstövuokrauksen
brändiksi Suomen markkinaan vakiinnutettiin Värväämön käyttämä brändi.
Katsauskauden lopulla terävöitimme liiketoimintaamme vastaamaan meille potentiaalisia asiakasmarkkinoita ja
tavoitteita. Syksyn yt-neuvottelujen tuloksena sopeutimme koko hallintohenkilöstömme vastaamaan nykytarvetta.
Vuodelle 2020 tavoittelemme noin yhden miljoonan euron kulusäästöjä muun muassa edellä mainituilla, vuonna 2019
linjatuilla uudistuksilla. Toimintamme selkeyttämiseksi päätimme, että 1.1.2020 alkaen otamme käyttöön kaksi
liiketoiminta-aluetta: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Muutokset auttavat osaltaan rakentamaan entistä vahvempaa ja
toiminnaltaan selkeämpää Enersense-konsernia tulevaisuudelle.”
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VUODEN 2020 NÄKYMÄT
Enersensen liikevaihdon odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2020. Yhtiö odottaa kannattavuuden edelleen
parantuvan ja nousevan positiiviseksi vuoden 2020 aikana. Vuoden 2019 aikana toteutetut hallintohenkilöstön
sopeutukset tulevat osaltaan parantamaan yhtiön kannattavuutta. Vuonna 2020 yhtiön toiminnan painopisteitä ovat
kotimaan markkinoilla kannattavuuden parantaminen ja kansainvälisillä markkinoilla kasvaminen.
Projektit-liiketoiminnassa vuosi 2020 näyttäytyy positiivisena niin Suomessa kuin kansainvälisillä markkinoilla.
Markkinatilanne jatkuu hyvänä myös Henkilöstöpalvelut-liiketoiminnan osalta. Rakentamisen suhdanteen laskun
ennakoidaan viimeisimpien ennusteiden mukaan olevan aikaisempia arvioita loivempi. Markkinan odotetaan
keskittyvän uudistuotannon supistumisen myötä vahvemmin korjausrakentamiseen, infrahankkeisiin sekä suuriin
teollisen rakentamisen hankkeisiin.
Energia-alan siirtyminen fossiilivapaan energian tuottamiseen avaa uusia mahdollisuuksia ja luo kasvua.
Näkymät perustuvat yrityksen saatavilla oleviin tietoihin meneillään olevien asiakashankkeiden etenemisestä ja
yrityksen arvioon vuoden 2020 aikana aloitettavista asiakashankkeista.
Yhtiö ennakoi liikevaihdon edelleen kasvavan vuodesta 2019. Käyttökatteen ennakoidaan paranevan ja olevan 1,5 - 2,5
miljoonaa euroa vuonna 2020.
Vuoden 2020 näkymissä huomioon on otettava maailmanlaajuinen koronavirus ja sen leviäminen, joka vaikuttaa
yhtiön toimintaympäristöön. Enersense seuraa viruksesta aiheutuvia vaikutuksia ja käy kehittyvästä tilanteesta
läpinäkyvää kommunikaatiota asiakasyritystensä kanssa. Viivästykset meneillä oleviin hankkeisiin ovat mahdollisia.
Koronaviruksella voi olla vaikutuksia yhtiön toimintaan ja tulokseen.

KESKEISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Talouskasvun hidastumisen riski, joka liittyy jatkuviin kaupan jännitteisiin ja vähentyneeseen luottamukseen sekä
muihin maailmanlaajuisiin tekijöihin, vaikuttaa mahdollisesti kaikkiin energia-, resurssi- ja teollisuussektoreihin.
Edellä mainitut tekijät voivat toteutuessaan viivästyttää yritysten investointipäätöksiä ja vaikuttavat siten työvoiman
tarpeeseen ja saatavuuteen.
Maailmanlaajuisista riskeistä erilaiset epidemiat ja pandemiat, kuten tällä hetkellä leviävä koronavirus, heikentävät
yleisesti luottamusta talouteen ja voivat aiheuttaa taantuman tai laman. Koronavirus voi vaikuttaa teollisuuden
hankepäätöksiin ja hankkeiden toimintaketjuihin sekä viivästyttää aloituspäätöksiä tai meneillään olevia projekteja.
Koronaepidemia voi vaikuttaa työntekijöiden halukkuuteen matkustaa, mikä korostaa työntekijöiden saatavuuteen
liittyvää riskiä. Koronavirus voi näin ollen vaikuttaa vuoden 2020 toimintaan ja tulokseen monilla eri tavoin.
Virusepidemioiden syntymistä, leviämistä ja laantumista on mahdotonta ennakoida.
Yhtiön liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yksityiskohtaisemmin vuoden 2019 tilinpäätös ja
toimintakertomuksessa.
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LIIKETOIMINNAN KEHITYS TAMMI-JOULUKUU 2019

Liikevaihdon kasvu jatkui vuoden 2019 aikana. Yhtiön koko vuoden liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa (2018: 47,4 M€)
kasvaen 22,6 prosenttia verrattuna vuoteen 2018. 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 26,1 miljoonaa
euroa ja 31,9 miljoonaa euroa toisella vuosipuoliskolla.
Yhtiön koko vuoden käyttökate oli -0,8 miljoonaa euroa (2018: -1,3 M€) ja parantui 38,5 prosenttia verrattuna vuoteen
2018. Ensimmäisen vuosipuoliskon käyttökate oli -0,8 miljoonaa euroa ja nousi lievästi positiiviseksi toisella
vuosipuoliskolla.
Vuonna 2019 Enersensen liiketoiminta-alueet olivat Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja
tuotanto.
Resurssit-liiketoiminta on keskittynyt tuottamaan korkean osaamistason henkilöstöresursseja asiakasprojekteihin
Suomessa ja ulkomailla. Asiakastoimialoja ovat suuret ja keskisuuret rakennus- ja huoltoseisokkihankkeet sekä
teollisuuden tuotantolaitokset. Resurssit-liiketoiminta-alue tuottaa myös perinteistä henkilöstövuokrausta
Värväämö-brändillä.
Digitaaliset ratkaisut ja palvelut -liiketoiminta tuottaa teollisuuden projekteihin hallintapalveluita, joiden avulla
hallinnoidaan alihankintaketjun viranomaisraportointia sekä varmistetaan projektissa toimivien yritysten ja
henkilöiden viranomaisvaatimusten täyttyminen.
Suunnittelu
ja
tuotanto -liiketoiminta-alue tuottaa korkealaatuisia teräsrakenteita, putkistoja
varustelukokonaisuuksia sekä pintakäsittelyjä erityisesti energiateollisuudessa ja laivanrakennuksessa.

ja

1.1.2020 alkaen Enersense raportoi toiminnastaan kahtena liiketoiminta-alueena: Projektit ja Henkilöstöpalvelut.
Projektit-liiketoiminta-alue
keskittyy
tuottamaan
projektipalveluita
kotimaisten
ja
kansainvälisten
teollisuushankkeiden tarpeisiin. Henkilöstöpalvelut-liiketoiminta-alue keskittyy tuottamaan kotimaan teollisuuden
henkilöstötarpeisiin monipuolisia ratkaisuja muuttuvan työelämän kehityksen myötä.

Resurssit-liiketoiminta
Suomessa teollisten hankkeiden valmistelu ja investointisuunnittelu jatkui aktiivisesti koko vuoden 2019, mutta
lopullisten investointipäätösten syntyminen ja projektien aloitukset siirtyivät ennakoitua myöhemmäksi.
Päätöksenteon viivästymiseen vaikuttivat muun muassa globaalin kaupan epävarmuustekijät, erilaisten
lupaprosessien pitkät käsittelyajat sekä yleinen epävarmuus resurssien riittävyydestä. Asiakasuskollisuus
Enersenseä kohtaan säilyi hyvänä läpi vuoden ja ennusmerkkejä kaupan vilkastumisesta oli nähtävissä
katsauskauden loppupuolella. Ison-Britannian tytäryhtiön toiminta käynnistyi katsauskauden lopulla, toimintamme
Ranskan ydinvoimalaprojektissa jatkui ja Saksassa jatkoimme liiketoiminnan kehittämistä.
Vuonna 2019 Värväämön toiminta otti selkeitä kehitysaskelia laadullisissa asioissa. Katsauskauden syksyllä
Värväämön asiakkaille teetetty syvällinen asiakastutkimus antoi erinomaisen palautteen palvelun laadusta.
Konkreettinen ja merkittävä tunnustus palvelun kehittymisestä myönnettiin Sanoma Oikotien Rekrytoinnin parhaat
-gaalassa lokakuussa, Värväämön voittaessa Rekrytoinnin edelläkävijä 2019 -palkinnon.
Resurssit-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi katsauskaudella 22,1 prosenttia, 45,3 miljoonaan euroon (2018: 37,1
M€). 2018 vertailuluvuissa Värväämö on konsolidoitu marras- ja joulukuun osalta.
1.1.2020 alkaen Resurssit-liiketoiminta jakaantuu kahteen eri liiketoiminta-alueeseen, jolloin resursointipalvelut
suurille teollisuusprojekteille raportoidaan osana Projektit-liiketoimintaa, ja Värväämö-brändillä tuotettavat palvelut
raportoidaan Henkilöstöpalvelut-liiketoimintana.
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Digitaaliset ratkaisut ja palvelut -liiketoiminta
Liiketoimintayksikön vuosi myötäili yleistä tilannetta projektien osalta Suomessa, eli merkittävien uusien projektien
vähyys näkyi liiketoimintayksikön liikevaihdossa.
Olemassa olevien asiakkaiden kanssa yhteistyötä pystyttiin tiivistämään, mutta uusien asiakkaiden määrän kasvu jäi
odotuksista. Palvelun, ratkaisujen ja järjestelmän kehittämistä toistettavampaan formaattiin jatkettiin läpi koko
vuoden.
Digitaaliset ratkaisut ja palvelut -liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2019 oli 0,7 miljoonaa euroa (2018: 1 M€). Toisen
vuosipuoliskon liikevaihdon kasvu oli 15,1 prosenttia verrattuna vuoden 2018 toiseen vuosipuoliskoon.
Digitaaliset ratkaisut ja palvelut raportoidaan 1.1.2020 alkaen osana Projektit-liiketoiminta-aluetta.

Suunnittelu ja tuotanto -liiketoiminta
Toiminta Ranskan ja Saksan meriteollisuudessa jatkui. Saksassa varustelutyöt kasvoivat merkittävästi
katsauskaudella ja katsauskauden loppupuolella solmittiin kaksi uutta sopimusta Rauman telakalle. Kunnossapito-,
pintakäsittely- ja terästyöt työllistävät tasaisesti läpi katsauskauden Suomessa ja liiketoimintayksikkö toteutti
projekteja myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
Saksan liiketoiminta on rakentunut meriteollisuuteen putkisto- ja varustelutyöhön. Ranskassa toiminta on keskittynyt
toistaiseksi suurlohkojen ja rungon koontiin. Rauman telakalla toteutetaan sekä varustelua että rungon koontia.
Suunnittelu ja tuotanto -liiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 12,0 miljoonaa euroa (2018: 9,2 M€), saavuttaen
kasvua 30,1 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.
1.1.2020 alkaen Suunnittelu ja tuotanto -liiketoiminta raportoidaan osana Projektit-liiketoiminta-aluetta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019
Varsinainen yhtiökokous pidettiin Porissa 10.4.2019. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, joka sisälsi
konsernitilinpäätöksen vuodelta 2018, ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 taseen osoittama tilikauden tulos kirjataan omaan pääomaan
edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille ja osinkoa ei jaeta.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 2 000 euroa
kuukaudessa, ja muille jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aaron
Michelin, Sampo Ahonen ja Ilkka Starck sekä uusina jäseninä Kalervo Rötsä ja Asko Schrey. Hallituksen jäsenten
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana
KHT Mauri Eskelinen. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
TIlintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
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Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä sekä omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Hallitukselle annettuja valtuutuksia on kuvattu tarkemmin kohdassa
‘’Osakkeet ja osakkeenomistajat’’.

HALLINTO, JOHTO JA HENKILÖSTÖ
Yhtiön hallituksen muodostivat hallituksen puheenjohtaja Aaron Michelin, hallituksen varapuheenjohtaja Sampo
Ahonen ja jäsenet Ilkka Starck sekä Terhi Kauppi 10.4.2019 asti, Kalervo Rötsä ja Asko Schrey 10.4.2019 alkaen. Hallitus
kokoontui vuoden 2019 aikana 17 kertaa.
Johtoryhmän puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Jussi Holopainen ja jäseninä talousjohtaja Risto Takkala 9.9.2019
alkaen, Värväämö Oy:n toimitusjohtaja Joonas Palosaari sekä Enersense Works Oy:n ja Enersense Painting Oy:n
toimitusjohtaja Jaakko Leivo. Lisäksi johtoryhmässä toimivat 16.10.2019 asti hallintojohtaja Timo Oravainen,
myyntijohtaja Mikko Leskinen, henkilöstöjohtaja Henriikka Seppälä ja varatoimitusjohtaja Mikko Jaskari. Johtoryhmä
kokoontui vuonna 2019 yhteensä 15 kertaa.
Henkilöstömäärä vuoden 2019 aikana oli keskimäärin 884 henkilöä, jossa on 21,6 prosenttia kasvua aikaisempaan
vertailujaksoon (2018: 727 hlö).

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Liikkeelle lasketut osakkeet, osakepääoma ja kaupankäynti Enersensen osakkeilla
Enersense International Oyj:n osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth
Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella ESENSE (osakesarja FI4000301585). Osakkeen
päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä (31.12.2019) oli 1,55 euroa. Tilikaudella osaketta
vaihdettiin 1 007 665 kappaletta.
Enersense International Oyj ja Lago Kapital Oy solmivat tilikauden aikana Nasdaq Helsingin Liquidity Providing (LP)
-toiminnan edellytykset täyttävän markkinatakaussopimuksen. Sopimuksen mukaan Lago Kapital Oy antaa
Enersensen osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus
on 4 prosenttia laskettuna ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään 1 500 euroa vastaavan osakemäärän.
Sopimuksen mukainen markkinatakaus otettiin käyttöön 11.11.2019. Markkinatakauksen tarkoituksena on parantaa
Enersense International Oyj:n osakkeiden likviditeettiä sekä pyrkiä varmistamaan osakkeen luotettava
hinnanmuodostus.

TAMMI-JOULUKUU
2019

Osakkeen korkein
kaupankäyntihinta, €

Osakkeen alin
kaupankäyntihinta, €

Osakkeen viimeisin
kaupankäyntihinta, €

3,80

1,16

1,55

ESENSE

Markkina-arvo, €
Osakkeenomistajia
Osakemäärä kauden lopussa
Osakemäärä kaudella keskimäärin

Enersense International Oyj

31.12.2019
9 218 979,95
710 (2.1.2020)
5 947 729
5 947 729

31.12.2018
19 330 119
799
5 947 729
5 317 066
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Hallituksen valtuutukset
Osakeantivaltuutus
10.4.2019 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 3 000 000 yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta
(mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 50 prosenttia yhtiön
kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.
Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista kuten siitä, että merkintähinnan maksu voi tapahtua
paitsi rahalla myös kuittaamalla merkitsijällä yhtiöltä olevaa saatavaa.
Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai
osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
investointien rahoittamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi ja
kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.
Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin
ehdoin:
Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 590 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki
Oy:n ylläpitämän First North Growth Market Finland -markkinapaikan järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken
markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten
osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020
asti.

VOITONJAKOEHDOTUS
Enersense-konsernin emoyhtiön, Enersense International Oyj:n, jakokelpoiset varat oli 8 479 296,68 euroa, josta
tilikauden voitto on 666,17 euroa. Hallitus ehdottaa 6.4.2020 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos
kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja, että osinkoa ei makseta vuodelta 2019.

Kovenantit
Yhtiö ei täyttänyt 31.12.2019 voimassa olleen rahoitussopimuksen ehtoja vakavaraisuuden sekä velkaantuneisuuden
osalta. Nordea Bank Oyj on ilmoittanut, että se ei tule käyttämään oikeuttaan eräännyttää saataviaan
kovenanttirikkomusten perusteella. Sen sijaan Nordea Bank Oyj edellyttää, että:
-

Enersense International Oyj ei tule jakamaan osinkoa tilikaudelta 2019

Enersense International Oyj
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-

Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat enintään 1 miljoonaa euroa vuonna 2020
Rahoitussopimus ja sen ehdot neuvotellaan uudelleen alkuvuonna 2020

31.12.2019 voimassa olleen rahoitussopimuksen kovenantteja olivat omavaraisuusaste (vähintään 35 prosenttia) ja
korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen (enintään 2,5).

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020
Hallitus päätti kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2020 klo 16.00. Yhtiö julkistaa yhtiökokouskutsun
erillisellä tiedotteella.

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS: TAMMI-JOULUKUU 2019
Liikevaihto
Enersense International Oyj:n konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 58,1 (47,4) miljoonaa euroa. Kasvua oli
kokonaisuudessaan 10,7 miljoonaa euroa, 22,6 prosenttia. Epäorgaanista, Värväämö Oy:n yritysoston myötä tullutta,
kasvua oli 14 miljoonaa euroa, 29,6 prosenttia. Konsernin strategian mukaisen Eurooppaan laajentumisen myötä
yhtiön kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdon kasvu vuoteen 2018 verrattuna oli 12,3 miljoonaa euroa, 376
prosenttia.

Liikevoitto
Konsernin liikevoitto ajalta 1-12/2019 oli -1,9 (-1,7) miljoonaa euroa, eli -3,3 (-3,5) prosenttia liikevaihdosta.

Kulut
Liiketoiminnan kulut olivat ajalla 1-12/2019 yhteensä 59,3 (49,4) miljoonaa euroa, eli 102,1 (104,3) prosenttia
liikevaihdosta.
Kulurakenne on muuttunut tilikauden 2019 aikana materiaali- ja palvelukulujen ja henkilöstökulujen välillä. Edellisen
tilikauden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna henkilöstökulujen kasvuun vaikutti yrityskaupan myötä tullut
toiminnan laajentuminen henkilöstövuokraus-liiketoiminnassa.
Materiaali- ja palvelukulut olivat ajalla 1-12/2019 yhteensä 16,2 (13,9) miljoonaa euroa eli 27,9 (29,7) prosenttia
liikevaihdosta.
Henkilöstökulut olivat ajalla 1-12/2019 yhteensä 38,8 (31,5) miljoonaa euroa eli 66,9 (66,6) prosenttia liikevaihdosta.
Liiketoiminnan muut kulut olivat ajalla 1-12/2019 yhteensä 4,3 (4,0) miljoonaa euroa eli 7,4 (8,3) prosenttia
liikevaihdosta.

Poistot
Suunnitelmien mukaiset poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat ajalla 1-12/2019 yhteensä 1,1 (0,4)

Enersense International Oyj
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miljoonaa euroa. Poistojen kasvu johtuu pääosin Värväämö-yrityskaupan myötä aiheutuvista liikearvon suunnitelman
mukaisista poistoista, jotka olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,1)

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot ajanjaksolla 1-12/2019 olivat 17 (3) tuhatta euroa. Rahoituskulut olivat ajanjaksolla 1-12/2019 yhteensä
384 (1016) tuhatta euroa. Rahoituskuluista 70 (143) tuhatta euroa koostuu factoring-rahoituksesta eli
myyntisaatavien myynnistä rahoitusyhtiölle aiheutuneista kuluista. 314 (201) tuhatta euroa koostuu muista
korkokuluista. Viime tilikauden vastaavalla ajanjaksolla listautumiskulujen osuus rahoituskuluista oli 701 tuhatta
euroa eli 82 prosenttia.

Maksuvalmius ja pääomalähteet
Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2019 olivat 1,3 (2,6) miljoonaa euroa. Konsernilla on käytettävissä 1,4 miljoonan euron
tililimiitti (luotollinen tili), josta oli 0,6 m
 iljoonaa euroa käytössä 31.12.2019.
Korollisten velkojen kokonaismäärä 31.12.2019 oli 3,7 (2,1) miljoonaa euroa, josta 1,1 miljoonaa euroa on pitkäaikaista
lainaa. Lyhytaikaiset lainat koostuvat factoring-rahoituksesta, joka oli 0,3 miljoonaa euroa ja muista lyhytaikaisista
lainoista, jotka olivat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Muut lyhytaikaiset lainat sisältävät 0,6 miljoonan euron käytössä
olevan tililimiitin lisäksi 1,4 miljoonaa euroa vuoden 2019 aikana rahoituslaitokselta nostetuttua rahoituslimiittiä.
31.12.2019 rahoituslimiitistä on käyttämättä 0,8 miljoonaa euroa.
Nordea Bank Oyj:n ja Enersense International Oyj:n välinen rahoitussopimus ja sen ehdot neuvotellaan uudelleen
alkuvuoden 2020 aikana. Rahoituslimiitit ovat voimassa 30.6.2020 asti.
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2019 oli 20,4 (19,1) miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan nettorahavirta ajalla 1-12/2019 oli -2,1 (-0,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirtaan on
vaikuttanut myynti- ja muiden saamisten kasvu 2,7 M€ (-1,5 M€) sekä lyhytaikaisten velkojen lisäys 2 M€ (0,5 M€).
Myynti- ja muiden saamisten kasvu sekä lyhytaikaisten velkojen lisäys johtuu marraskuussa 2018 tehdyn
yrityskaupan, ja vuonna 2019 strategian mukaisen Eurooppaan laajentumisen tuoman liiketoiminnan kasvun myötä.
Investointeihin käytetty rahavirta ajalla 1-12/2019 oli 0,8 (3,4) miljoonaa euroa, josta investoinnit osakkuusyrityksiin
0,5 (0,2) miljoonaa euroa.
Rahoituksen rahavirta ajanjaksolla 1-12/2019 oli 1,6 (4,4) miljoonaa euroa. Merkittävimmät rahoituksen rahavirtaan
vaikuttaneet erät olivat lyhytaikaisten lainojen (rahoituslimiittien) lisäys 1,9 M€ (-3,2 M€), pitkäaikaisten lainojen
vähennys 0,4 M€ (-1,1 M€).
Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2019 oli 32,2 (46,3) prosenttia.

TALOUDELLISTEN KATSAUSTEN JULKAISUAJANKOHDAT VUONNA 2020

Yhtiö julkaisee 28.8.2020 puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2020.

Enersense International Oyj
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TALOUDELLINEN INFORMAATIO
Tilinpäätöstiedote on laadittu paikallista lainsäädäntöä, hyvää kirjanpitotapaa sekä tilinpäätöksen 31.12.2019
kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä
laajuudessa Tilinpäätöstiedotteen koko vuoden luvut ovat tilintarkastettuja. Osavuotta koskevat luvut ovat
tilintarkastamattomia. Tässä tiedotteessa esitetyt luvut on pyöristetty, joten taulukoiden sarakkeiden tai rivien
lukujen summat eivät välttämättä vastaa tarkalleen sarakkeiden tai rivien loppusummana esitettyjä lukuja.

KONSERNIN
TULOSLASKELMA

7-12.2019

7-12.2018

Muutos %

1-12.2019

1-12.2018

Muutos %

31 940

21 991

45,2 %

58 057

47 355

22,6 %

Liiketoiminnan muut tuotot

246

253

-2,8 %

502

729

-31,1 %

Materiaalit ja muut palvelut
yhteensä

10 076

6 180

63,0 %

16225

13 902

16,7 %

585

282

107,5 %

1144

431

165,4 %

20 026

15 179

32,0 %

38 840

31 527

23,2 %

2 058

2 406

-14,4 %

4 277

3 952

8,2 %

26

40

31

55

-533

-1 764

69,9 %

-1 897

-1 673

-13,4 %

-161

-197

-18 %

-367

-1 013

-63,8 %

Tulos ennen veroja

-694

-1 960

65,2 %

- 2 264

-2 686

15,7 %

Tuloverot
Laskennallinen vero
Vähemmistöosuudet

-154
69
32

0
536
0

-46
67
109

8
536
205

Tilikauden tulos

-749

-1 424

-2 133

-1 937

(tuhatta euroa)

Liikevaihto

Poistot
Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut

Enersense International Oyj
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KONSERNIN TASE  (tuhatta euroa)

1.1.–31.12.2019

1.1.–31.12.2018

99

84

Aineettomat oikeudet
Konsernin liikearvo
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

34
3 200
182
78
550
7

17
3 990
254
78
530
7

Osuudet osakkuusyrityksissä
Muut osakkeet ja osuudet

1 235
5

770
5

373

365

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet kehittämismenot

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Aineet ja tarvikkeet
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset

90

64

Laskennallinen verosaaminen

268

268

Muut saamiset

350

119

10 014

8 046

35

5

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset

297

356

Siirtosaamiset

1 939

1 218

335

268

1 276

2 608

20 368

19 053

Laskennallinen verosaaminen
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

Enersense International Oyj
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KONSERNIN TASE  (tuhatta euroa)

1.1.–31.12.2019

1.1.–31.12.2018

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Vararahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)
Tilikauden voitto (-tappio)
Vähemmistöosuus
Konsernireservi
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset velat yhteensä
Lyhytaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikaiset velat yhteensä
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Enersense International Oyj
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80
313
8 290
339
-2 133
-314
14

80
313
8 290
2 272
-1 937
-205
17

1 104

1 454

2 674
4 177
1 410
4 414
12 675

769
2 850
1 421
3 729
8 769

20 368

19 053
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1.7.–31.12.2019

1.7.–31.12.2018

-694

-1 960

-2 264

-2 686

161

196

367

1 013

585

282

1 144

431

5

-17

0

-55

57

-1 499

-753

-1 297

37

104

-8

-79

Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-), vähennys (+)

402

4 359

-2 727

1 067

Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+), vähennys (-)

502

1 183

2 001

458

10

1

17

3

Maksetut korot ja muut rahoituskulut

-171

-196

-384

-1 016

Maksetut verot

-132

67

-259

8

705

4 019

-2 112

-856

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

-14

-82

-52

-184

Investoinnit osakkuusyrityksiin

-26

-109

-464

-170

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

(tuhatta euroa)

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (-tappio) ennen satunnaisia eriä
Oikaisut liikevoittoon
Rahoitustuotot ja -kulut
Suunnitelman mukaiset poistot
Muut oikaisut liikevoittoon
Yhteensä
Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+)

Saadut korot ja muut rahoitustuotot

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä
Investointien rahavirta

Investoinnit tytäryrityksiin
Hankitut liiketoiminnat
Lainasaamisten muutos lisäys (-), vähennys (+)

-2 672

-2 672

-490

-490

-266

268

-257

74

-306

-3 086

-774

-3 443

L
 yhytaikaisten rahoituslainojen lisäys (+), vähennys (-)

378

-1 588

1 905

-3 185

P
 itkäaikaisten rahoituslainojen lisäys (+), vähennys (-)

-350

1 067

-350

1 146

0

0

6 454

28

-521

1 555

4 415

Rahavarojen muutos

427

411

-1332

117

Rahavarat tilikauden alussa

849

2 197

2 608

2 492

1 276

2 608

1 276

2 608

Investointien rahavirta yhteensä
Rahoituksen rahavirta

Maksullinen osakeanti
Rahoituksen rahavirta yhteensä

Rahavarat tilikauden lopussa

Enersense International Oyj
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Osakepää
oma

Sääntöjen
mukainen
rahasto

Yhtiöjärjestyksen mukaiset
rahastot

Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto

Kertyneet
voittovarat

80

313

116

8 174

335

Tase 1.1.2019

Tilikauden
voitto

Yhteensä

Vähemmistöosuus

Oma
pääoma
yhteensä

9 018

-205

8 813

Uusmerkintä
Rahastoanti
Emissiovoitto
Sijoitus SVOP rahastoon

4

Muuntoerot

4

Edellisen tilikauden
voiton siirto

-2 133

-2 133

-109

-2 242

335

-2 133

6 889

-314

6 575

335

-1 383

7 634

-282

7 352

Tilikauden voitto/tappio
Tase 31.12.2019

80

313

116

8 174

Tase 1.7.2019

80

313

116

8 174

Uusmerkintä
Rahastoanti
Emissiovoitto
Sijoitus SVOP rahastoon

4

Muuntoerot
Edellisen tilikauden
voiton siirto
Tilikauden voitto/tappio

80

313

116

8 174

335

Tase 1.1.2018

9

313

187

0

2 273

Uusmerkintä

71

Tase 31.12.2019

-749

-749

-32

-488

-2 133

´6 889

-314

6 575

2 782

0

2 783

-71
8 174

Rahastoanti

8 174

8 174

Emissiovoitto
Sijoitus SVOP rahastoon

-1

Muuntoerot

-1

Edellisen tilikauden
voiton siirto
Tilikauden voitto/tappio

-1 937

-1 937

-205

-2 142

Tase 31.12.2018

80

313

116

8 174

2 272

-1937

9 018

-205

8 813

Tase 1.7.2018

80

313

116

6 454

2 273

-509

8 727

-209

8 518

Uusmerkintä

1 720

Rahastoanti

1 720

1 720

-1

-1

Emissiovoitto
Sijoitus SVOP rahastoon

-1

Muuntoerot
Edellisen tilikauden
voiton siirto
Tilikauden voitto/tappio
Tase 31.12.2018

Enersense International Oyj

80

313

116

8 174

2 272
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-1 428

4

-1424

-1 937

9 018

-205

8 813
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET
Käyttökate (EBITDA) =
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit ja palvelut –
henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut - osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
Käyttökate liikevaihdosta % =
Käyttökate / Liikevaihto
Liikevoitto (EBIT) =
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit ja palvelut –
henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut - osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta - poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto liikevaihdosta % =
Liikevoitto / Liikevaihto
Tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta % =
Tilikauden voitto (tappio) / Liikevaihto
Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma / Taseen loppusumma – saadut ennakot
Omavaraisuusasteen tunnuslukua laskettaessa ei vähemmistöosuutta huomioida omassa pääomassa,
jos vähemmistöosuus on negatiivinen.
Nettovelkaantumisaste, % =
Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset / Oma pääoma
Oman pääoman tuotto, % =
Tilikauden tulos / Oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana
Osakekohtainen tulos EUR =
Tilikauden tulos* / osakkeiden määrä keskimäärin
*) V
 ertailuvuoden laskennassa on käytetty osakeantioikaistua osakkeiden lukumäärää kauden aikana sekä eliminoitu
kertaluonteiset kulut 701 t€.

Porissa 16. päivänä maaliskuuta 2020
Enersense International Oyj:n hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 571 4543
Sähköposti: j ussi.holopainen@enersense.com
Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098
Lyhyesti Yhtiöstä:
Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret
ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu 1.1.2020 alkaen kahteen
liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa.
Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky
uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa
rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät
osoitteesta w
 ww.enersense.fi/sijoittajat
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