
Exel Composites laskee ohjeistustaan vuoden
2021 oikaistun liikevoiton osalta
EXEL COMPOSITES OYJ      SISÄPIIRITIETO      16.9.2021 klo 15.45

Exel Composites laskee aiemmin julkaisemaansa ohjeistusta vuodelle 2021
oikaistun liikevoiton osalta, jonka yhtiö arvioi nyt laskevan vuodesta 2020. Samaan
aikaan yhtiö nostaa ohjeistustaan liikevaihdon osalta, jonka yhtiö arvioi nyt
kasvavan merkittävästi vuodesta 2020. Aiemmin yhtiö arvioi sekä liikevaihdon että
oikaistun liikevoiton kasvavan vuodesta 2020. 

”Exelin tilauskertymä ja liikevaihto ovat kasvaneet merkittävästi tämän vuoden
aikana ja olemme saavuttaneet ennätyskorkeita tasoja. Kannattavuutemme on
kuitenkin heikentynyt muutamien tekijöiden negatiivisen yhteisvaikutuksen takia.
Ensinnäkin raaka-aineiden saatavuus on heikentynyt ja sekä materiaali- että
logistiikkakustannukset ovat nousseet. Samaan aikaan eräiden suurivolyymisten
tuulivoima-asiakastoimialan hiilikuitutuotteiden kannattavuus on ollut alhainen
tuotannon ylösajovaiheessa. Tuotannon tehokkuuden ja kannattavuuden
parantaminen ovat ykkösprioriteettejamme ja kohdistamme niihin kaikki
toimemme. Odotamme tilanteen paranevan loppuvuotta kohden ja palautuvan
raiteilleen vuonna 2022”, sanoo toimitusjohtaja Riku Kytömäki.

Päivitetty ohjeistus:

”Exel Composites arvioi, että vuonna 2021 liikevaihto kasvaa merkittävästi
vuodesta 2020 ja että oikaistu liikevoitto laskee vuodesta 2020.”

Aiemmin julkaistu ohjeistus:

”Exel Composites arvioi, että vuoden 2021 liikevaihto ja oikaistu liikevoitto
kasvavat vuodesta 2020.”

Exel Composites julkaisee liiketoimintakatsauksensa tammi-syyskuulta 2021
torstaina 4.11.2021 noin klo 9.00.

Vantaalla, 16.9.2021
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Exel Composites lyhyesti

Exel Compositesissa ratkaisemme haasteita ja autamme asiakkaitamme säästämään
resursseja yli 60 vuoden kokemuksella. Edistykselliset, jatkuvilla
tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri
teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään
tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksista rakennuksiin ja infrastruktuuriin. 

Yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme
erottavat meidät kilpailijoistamme. Hyödynnämme asiantuntemustamme
tehdäksemme asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja
energiatehokkaampia alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla
vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.  

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on
kaikkiaan noin 650 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.
Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com. 
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