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Adapteo Oyj Pörssitiedote 18.2.2021 klo 07.30 CET 

Adapteo Q4: Korkea aktiivisuus ja maantieteellinen laajentuminen 

 

Loka-joulukuu 2020 

 
 Dutch Cabin Groupin hankinta 

 Sopimus Stord Innkvarteringin ostamisesta 

 Velkojen uudelleenjärjestely ja osakeanti  

 Vuokratuotot olivat 36,1 (35,1 loka-joulukuussa 2019) miljoonaa euroa. Vuokratuotot kasvoivat 1 

% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna. 

 Liikevaihto oli 65,3 (49,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 29 % kiinteillä valuuttakursseilla 

laskettuna.  

 Vertailukelpoinen käyttökate oli 24,2 (20,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen 

käyttökatemarginaali oli 37,0 % (41,6 %). 

 Operatiivinen kassavirta ennen kasvuinvestointeja oli 18,4 (19,0) miljoonaa euroa. 

 

 
Toimitusjohtajan kommentit 

Vuoden 2020 viimeiselle neljännekselle oli ominaista Adapteon jatkuvan liiketoiminnan vakaa kehitys 

ja suuri aktiivisuus konsernin kasvattamisessa uusilla maantieteellisillä alueilla ja 

markkinasegmenteillä. Covid-19:n haittavaikutuksista huolimatta yrityksemme on kasvattanut 

kilpailukykyä ja luonut vankan pohjan tulevalle kasvulle. Sen lisäksi, että kiertotaloudellinen 

liiketoimintamallimme on osa DNA:tamme, olemme terävöittäneet kestävän kehityksen strategiaamme 

ja sitoutuneet korruption torjuntaan sekä huolehtimaan ympäristöstä, ihmisoikeuksista ja työoloista. 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Adapteon liiketoiminnan jatkuminen ("Vanha Adapteo") tuotti 

korkeamman tuloksen kuin vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Vakaa kehitys saavutettiin 

neljänneksellä, jonka aikana maailmanlaajuisen pandemian haitalliset vaikutukset moniin 

markkinasegmentteihin olivat merkittäviä. Lisäksi näimme jo marras- ja joulukuussa Dutch Cabin 

Groupin (“DCG”) uusien kollegojemme myönteisen panoksen. 

Konferenssipuhelu 

Konferenssipuhelu, johon sisältyy esitys sijoittajille, analyytikoille ja medialle, pidetään tänään klo 09.00 

CET. Konferenssipuheluna ja webcastina lähetettävän esityksen antavat toimitusjohtaja Philip Isell Lind af 

Hageby ja talousjohtaja Erik Skånsberg. Englanninkielinen tilaisuus alkaa esityksellä, ja kysymyksiä voi 

esittää sen jälkeen. Tallennettu versio on saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa adapteogroup.com 

kohdassa Sijoittajat.  

Puhelinnumerot ja linkit konferenssipuheluun 

Suomi: +358 981710310  

Ruotsi: +46 856642651  

UK: +44 3333000804  

USA: +1 6319131422 

Konferenssitunnus: 13418852# 

Linkki webcast-lähetykseen: https://adapteo.videosync.fi/2021-02-18-q4-report2020 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fadapteo.videosync.fi%2F2021-02-18-q4-report2020&data=04%7C01%7CJesse.Raisanen%40adapteo.com%7C88aa48fedb444b05c88f08d8c91a77bb%7C113aa8e7232f4091a0ef170a034e6c3c%7C1%7C0%7C637480462805712666%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pI77soyBOMpQZK26KvrESZsbbp2brS%2BHdKCt4Z6x1Fg%3D&reserved=0
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Lisätietoja antaa: 

Philip Isell Lind af Hageby, toimitusjohtaja, +46 73 022 19 36, philip.isell@adapteo.com   

Erik Skånsberg, talousjohtaja, +46 70 264 70 35, erik.skansberg@adapteo.com 

 

Adapteo lyhyesti 

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen joustava kiinteistöyhtiö. Rakennamme, vuokraamme ja 

myymme mukautettavia rakennuksia kouluiksi, päiväkodeiksi, hoiva-alalle, toimistoiksi, majoitustiloiksi 

ja tapahtumiin. Tiedämme, että yhteiskuntamme muuttuu valtavasti tulevina vuosina. Mitä tahansa 

tulevaisuus tuokaan, uskomme, että mukautettavuus on paras ratkaisu. Modulaarisen ja kestävän 

rakennuskonseptimme ansiosta rakennustemme käyttötarkoituksen voi vaihtaa tai niitä voi muuntaa, 

suurentaa tai pienentää muutamassa viikossa. Rakennuksemme voi ottaa käyttöön muutamaksi 

päiväksi tai toistaiseksi ja ne on aina optimoitu senhetkisiin tarpeisiin. Näin rakennamme mukautuvia 

yhteiskuntia. 

Adapteo on listattu Nasdaq Tukholmassa ja se toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, 

Saksassa ja Alankomaissa. Vuonna 2020 Adapteon liikevaihto oli 231 miljoonaa euroa. 

www.adapteogroup.com/fi 
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