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NÄE MIHIN 
SIJOITAT
Yhä useammat maailman johtavat suurten työkoneiden 
valmistajat ovat valinneet Nordic Lightsin premium-
luokan valot. Tämän ansiosta olemme kasvaneet 
kannattavasti ja selvästi markkinaa nopeammin.

Lähde kanssamme valaisemaan tietä 
tulevaisuutemme rakentajille.

Nordic Lightsin yleisöanti 28.6.–1.7.2022
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Puolet maapallosta on jatkuvasti auringonvalon 
tavoittamattomissa, eikä sitä kulkeudu joihinkin 
kolkkiin koskaan. Maailman työmailla oikeanlainen 
valaistus on kriittinen tekijä, jota ilman raskaiden 
työkoneiden tehokas ja turvallinen käyttö ei ole 
mahdollista. Siksi yhteiskuntiemme kestävä 
rakentaminen vaatii jatkuvasti luotettavampia ja 
vähemmän energiaa kuluttavia valaisimia.       
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TIETOA ANNISTA JA 
MERKINTÄOHJEET
Nordic Lights Oyj hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n 
ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja järjestää 
listautumisannin. Listautumisanti koostuu osakeannista ja osakemyynnistä. 
Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 15 miljoonan euron bruttovarat 
Nordic Lightsin vahvan taloudellisen joustavuuden varmistamiseen, 
toiminnan vahvistamiseen ja yhtiön kasvustrategian tukemiseen.

Listautumisanti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille 
ja yhteisöille Suomessa, instituutioannista institutionaali-
sille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti 
kansainvälisesti sekä henkilöstöannista. Nordic Lights 
Oyj tarjoaa alustavasti enintään 2 992 455 yhtiön uutta 
osaketta merkittäväksi osakeannissa. Myyjät tarjoavat osa-
kemyynnissä ostettavaksi alustavasti enintään 2 988 048 
myyntiosaketta. 

Tarjottavat osakkeet vastaavat enintään noin 28,6 prosent-
tia osakkeista osakeannin jälkeen ilman lisäosakeoptiota 
(ja noin 32,9 prosenttia olettaen, että lisäosakeoptio käy-
tetään kokonaan) olettaen, että myyvät osakkeenomistajat 
myyvät enimmäismäärän myyntiosakkeita ja yhtiö laskee 
liikkeeseen 2 992 455 uutta osaketta. Osakeannin seurauk-
sena osakkeiden lukumäärä voi nousta alustavasti enintään  
20  932  885 osakkeeseen, jos kaikki listautumisannissa alus-
tavasti tarjotut uudet osakkeet merkitään täysimääräisesti 
ja henkilöstöannissa tarjotaan enintään 44 248 osaketta. 

MERKINTÄHINTA 
Tarjottavia osakkeita tarjotaan yleisöannissa 5,02 euron 
merkintähintaan tarjottavalta osakkeelta.Yleisöannissa 
merkintäsitoumuksen tulee olla vähintään 150 ja enin-
tään 20 000 tarjottavaa osaketta.

YLEISÖANNIN MERKINTÄPAIKKA
• Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/

fi/nordiclights. Merkintä voidaan tehdä verkkopalve-
lussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handels-
bankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, 
POP Pankin, S Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbanke-
nin verkkopankkitunnuksilla.

• Erikseen sovittaessa Yleisöannissa merkintäsitoumus 
voidaan antaa myös Nordnet Bank AB Suomen sivu-
liikkeen toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 
00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00.

Merkintähinta

5,02
eur/osake

ANKKURISIJOITTAJAT
 

Ankkurisijoittajat eli Swedbank Robur Fonder, 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 

Thomasset Oy, S-Pankki Fenno Osake, Oy Julius 
Tallberg Ab, Danske Invest Suomi Osake -rahasto 

ja tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat 
rahastot ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita 
merkintähintaan yhteensä 20 miljoonalla eurolla 
tietyin tavanomaisin edellytyksin ja ehdolla, että 

Yhtiön koko osakekannan arvostus on (ennen 
listautumisannista saatavia varoja) 90 miljoonaa 

euroa ja että ankkurisijoittajille allokoidaan 
sitoumusta vastaava määrä 

tarjottavia osakkeita.



8.7.2022 (ARVIOLTA) 
Instituutioannissa annetut osakkeet 
ovat valmiita toimitettavaksi mak-
sua vastaan Euroclear Finland Oy:n 
kautta

28.6.2022 KLO 10.00 
Yleisö-, instituutio- ja henkilöstö-
annin merkintäaika alkaa

30.6.2022 KLO 16.00 
Yleisöanti ja Henkilöstöanti voidaan 
keskeyttää aikaisintaan

1.7.2022 KLO 16.00 
Yleisöannin ja henkilöstöannin 
merkintäaika päättyy 

1.7.2022 KLO 16.00 
Instituutioanti voidaan keskeyttää 
aikaisintaan

5.7.2022 KLO 11.00
Instituutioannin merkintäaika 
päättyy 

5.7.2022 (ARVIOLTA) 
Listautumisannin lopputulos 
julkistetaan 

6.7.2022 (ARVIOLTA) 
Yleisö- ja henkilöstöannissa anne-
tut osakkeet kirjataan sijoittajien 
arvo-osuustileille 

6.7.2022 (ARVIOLTA)  
Osakkeiden kaupankäynti First 
North -markkinapaikalla alkaa 

LISTAUTUMISEN SYYT
Listautumisannin ja First North -listautumisen ta-
voitteena on edistää Nordic Lightsin kasvustrategian 
toteuttamista ja lisätä Nordic Lightsin tunnettuutta eri 
sidosryhmien keskuudessa. First North -listautuminen 
mahdollistaisi myös yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille 
ja sen omistuspohjan laajenemisen sekä kotimaisilla että 
ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisäisi osakkeiden likvidi-
teettiä. Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mah-
dollistaisivat myös osakkeiden tehokkaamman käytön 
vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilös-
tön palkitsemisessa.

HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ 
Yhtiö pyrkii keräämään listautumisannilla noin 15 miljoo-
nan euron bruttovarat. Osakeannista saadut varat on tar-
koitus käyttää Nordic Lightsin vahvan taloudellisen jous-
tavuuden varmistamiseen, mukaan lukien pitkäaikaisten 
lainojen takaisinmaksu 5,0 miljoonalla eurolla, toiminnan 
vahvistamiseen ja yhtiön kasvustrategian tukemiseen, 
mukaan lukien mahdolliset yritys- ja liiketoimintakaupat.

FIRST NORTH 
-LISTAUTUMISEN 
TAUSTA JA SYYT
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Maailman työmailla oikeanlainen valaistus on kriittinen 
tekijä, jota ilman raskaiden työkoneiden tehokas ja tur-
vallinen käyttö ei ole mahdollista. Nordic Lights valmistaa 
työkoneiden työvaloja, ajovaloja ja merkkivaloja hyödyn-
täen ennen kaikkea energiatehokasta LED-teknologiaa, 
jonka yhtiö toi ensimmäisten valaisinvalmistajien joukos-
sa työkoneiden markkinalle vuonna 2008. Yhtiö on yksi 
alan edelläkävijöitä työkoneiden valaisimia koskevissa 
innovaatioissa.

Asiakkaat näkevät Nordic Lightsin erikoistuneena pre-
mium-toimittajana, jolla on korkealaatuiset tuotteet ja 
palvelut. Yhtiöllä onkin vakiintunut asema tunnettujen 
globaalien OEM*-alkuperäisvalmistajien – kuten Cater-
pillar, Hitachi, John Deere, Komatsu, Liebherr, Sandvik 
ja Ponsse – keskuudessa sekä valaisimien jälkimarkki-
noilla, joissa Nordic Lights tekee yhteistyötä jakelijoiden 
kanssa. Monet yhtiön avainasiakassuhteet ovat jatkuneet 
yli 15 vuotta ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa tehdään 
suunnittelusta tuotantoon ja jälkimarkkinatukeen, yli 

kolmen vuosikymmenen kokemuksella.

Maailmanlaajuinen tuotanto- ja myyntiverkosto on yksi 
Nordic Lightsin vahvuuksia. Yhtiöllä on tehtaat Suomes-
sa ja Kiinassa sekä myyntiedustus Suomen lisäksi Yhdys-
valloissa, Saksassa, Brasiliassa, Kiinassa ja Vietnamissa. 

Nordic Lightsilla on vahvaa historiallista näyttöä kaksi-
numeroisesta, merkittävästi markkinaa nopeammasta 
orgaanisesta kasvusta ja korkeasta kannattavuudesta. 
Yhtiön liikevaihto kasvoi keskimäärin 18 prosenttia vuo-
dessa vuosina 2016-2021. Vuoden 2016 jälkeen yhtiö on 
kaksinkertaistanut markkinaosuutensa kohdemarkkinoil-
laan. Nopeasta kasvusta huolimatta yhtiön kannattavuus 
on myös pysynyt korkealla tasolla. Vuoden 2022 ensim-
mäisellä neljänneksellä Nordic lightsin liikevaihto kasvoi 
60 prosenttia edellisvuodesta 22,2 miljoonaan euroon.

Listautumisannilla Nordic Lights valmistautuu nyt kas-
vustrategiansa toteuttamisen.

NORDIC LIGHTS LYHYESTI

Pietarsaaresta lähtöisin oleva suomalainen Nordic Lights on raivannut 
tiensä raskaiden työkoneiden korkealaatuisten valaisinratkaisujen 
globaaliksi premium-toimittajaksi useilla vaativilla toimialoilla. Nykyään 
sen asiakkaita ovat monet maailman suurimmat työkoneiden valmistajat. 
Vuodesta 2016 Nordic Lights on kasvanut selvästi markkinaa nopeammin ja 
kaksinkertaistanut markkinaosuutensa kohdemarkkinoillaan.

Nordic Lights valmistaa työvaloja, ajovaloja 
ja merkkivaloja maailman tunnetuimmille 
työkoneiden valmistajille kuten Caterpillar, 
Hitachi, John Deere, Komatsu, Liebherr, 
Ponsse ja Sandvik.

66
Liikevaihto, milj. eur 

(2021)

52%
Liikevaihdon kasvu 

(2021)

22
Liikevaihto, milj. eur

(Q1/2022)

60%
Liikevaihdon kasvu

(Q1/2022)

11,2%
Liikevoitto, % 

liikevaihdosta(Q1/2022)

8,0%
Liikevoitto, %  

liikevaihdosta (2021)

15,3%
Oikaistu EBITA, % 

liikevaihdosta (Q1/2022)

13,5%
Oikaistu EBITA, 

% liikevaihdosta (2021)

OEM = Original Equipment Manufacturer, raskaiden työkoneiden 
alkuperäisvalmistaja 

Vuoden 2021 liikevaihto on  tilintarkastettu carve-out luku, muut luvut tilintarkastamattomia carve-out lukuja. Q1/2022 luvut ovat tilintarkastamattomia.
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30 VUODEN KOKEMUS

Nordic Lights perustettiin vuonna 1992 Pietarsaaressa, 
osana vuonna 1959 perustettua muovikomponentteja 
valmistanutta Herrmans-perheyhtiötä. Nordic Lights aloitti 
omana liiketoimintayksikkönään valmistaen työvaloja 
eräälle johtavalle OEM-valmistajalle, joka on edelleen 
yhtiön merkittävä asiakas. Perustamisestaan lähtien Nordic 
Lights on panostanut tutkimukseen  ja tuotekehitykseen 
ollaakseen edelläkävijä premium-valaisinratkaisujen 
teknologisessa kehityksessä. Vahva tuotekehitysosaaminen 
on yksi yhtiön vahvuuksia, ja sillä onkin 30 vuoden kokemus 
tiiviistä yhteistyöstä vaativien työkonevalmistajien kanssa. 

1992 

Nordic Lights 
perustetaan 
Pedersöressä

2002 

Omistus vaihtui kaksi 
ulkopuolista sijoitta-
jaa sisältävässä ns.  
Management  
Buyout -järjestelyssä

1999 

Nordic Lights tuo 
HID-työvalot alan 
ensimmäisenä 
työkonemarkkinoille

2006 

Saksan 
myyntitoimisto 
avataan

2008 

Pohjois-Amerikan 
myyntitoimisto 
avataan Ohiossa

2008 

Nordic Lights tuo 
energiatehokkaat 
LED-valaisimet 
ensimmäis-
ten joukossa 
työkonemarkkinoille

2011 

Tuotantoa laajenne-
taan Kiinaan ja kan-
sainvälistä myyntiä 
kasvatetaan

2020 

Nordic Lights 
aloittaa toimintansa 
täysin itsenäisenä 
yhtiönä

2018 

Sponsor Capital 
ostaa enemmistö-
osuuden Nordic 
Lightsista tarkoituk-
senaan tukea yhtiön 
kasvua ja kehitystä

2022 

Nordic Lights 
suunnittelee 
listautumista 
First  North 
-markkinapaikalle
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VAHVA KASVUMME 
JATKUI 2022 

Toimitusjohtajalta

Valolla on merkitystä, koska puolet maapallosta on 
jatkuvasti auringonvalon tavoittamattomissa eikä joihin-
kin kolkkiin kulkeudu sitä koskaan. Maailman työmailla 
oikeanlainen valaistus on kriittinen tekijä, jota ilman ras-
kaiden työkoneiden käyttö ei ole mahdollista. Työmailla 
valaisimien tulee kestää vaativia olosuhteita ja valon 
ominaisuuksien täytyy vastata tarvetta niin metsissä, 
maatiloilla, rakennustyömailla kuin kaivoksissakin.

Nordic Lightsin missiona on aina ollut mahdollistaa 
työkoneiden turvallinen ja tehokas käyttö. Olemme yksi 
johtavista raskaiden työkoneiden valaisinratkaisuiden 
toimittajista maailmassa. Monet tunnetuimmat suurten 
työkoneiden valmistajat – kuten Caterpillar, Hitachi, 
John Deere, Komatsu, Liebherr, Sandvik ja Ponsse – ovat 
valinneet meidät kumppanikseen, lukuisten muiden val-
mistajien ja jälleenmyyjien lailla. Sinäkin olet tietämättäsi 
nähnyt meidän valojamme ohittaessasi työmaan.  

Meillä on yli kolmen vuosikymmenen kokemus tiiviistä 
yhteistyöstä vaativimpien työkoneiden valmistajien kans-
sa. Olemme vuodesta 1992 alkaen tuoneet markkinoille 
uusinta valaisinteknologiaa ja -innovaatioita ollen yksi 
ensimmäisistä yhtiöistä, jotka toivat LED-teknologian ras-
kaiden työkoneiden käyttöön. Yhä energiatehokkaammat 
valaistusratkaisumme auttavat asiakkaitamme vähentä-
mään työkoneidensa polttoaineenkulutusta ja päästöjä 
ja tuotekehitysosaamisemme on yhä yksi keskeisistä 
kilpailueduistamme. 

Nordic Lightsilla on vakiintunutta ja kasvanutta liike-
toimintaa niin Euroopassa, Aasiassa kuin Pohjois- ja 
Etelä-Amerikassakin. Viimeisten viiden vuoden aikana 
olemme kasvaneet merkittävästi markkinaa nopeammin, 
keskimäärin 18 prosenttia vuodessa. Samana aikana 
olemme kaksinkertaistaneet markkinaosuutemme 
kolmesta kuuteen prosenttiin. Olemme kasvattaneet 
olemassa olevia asiakkuuksiamme, saaneet merkittäviä 
uusia asiakkaita sekä laajentaneet toimintaamme uusille 
toimialoille. Kasvumme on ollut kannattavaa. Korkeaa 
kannattavuuttamme tukee tunnustettu asemamme asi-
akkaidemme luotettuna premium-toimittajana.  

Työntekijöidemme asiantuntemus on menestyksemme 
tärkeimpiä tekijöitä. Tehtaamme sijaitsevat Suomessa 
sekä Kiinassa ja myyntiedustus meillä on neljällä man-
tereella, mikä varmistaa kykymme palvella globaaleita 
asiakkaitamme tehokkaasti. Viime vuonna palkkasimme 
lähes 100 uutta työntekijää, suurimman osan Suomessa, 
vastataksemme nopeasti lisääntyneeseen kysyntään. 
Samalla olemme jatkaneet tuotannon automaatioon pa-
nostamista, mikä on myös yksi tärkeä kilpailuetumme. 

Visiomme on olla raskaiden ajoneuvojen korkealuok-
kaisten työ-, ajo- ja merkkivalojen johtava toimittaja. 
Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tavoittelemme yli 10 
prosentin keskimääräistä vuosittaista kasvua ja kan-
nattavuudessa yli 18 prosentin EBITA-marginaalia. Jo 
aloitettujen yhteistyöhankkeiden kautta näkyvyytemme 
lähitulevaisuuteen on hyvä. Myös markkina tukee kas-

vuamme: yleisesti markkinoilla työkoneiden määrän 
ennakoidaan kasvavan, ja turvallisuusvaatimusten tiu-
kentuessa kasvaa myös valaisimien määrä yksittäisissä 
työkoneissa. 

Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä kysyntä 
jatkui vahvana. Liikevaihtomme kasvoi 60 prosenttia ja 
kannattavuutemme säilyi hyvällä tasolla. Ukrainan sodan 
suorat vaikutukset yhtiöömme ovat rajalliset: Vuonna 
2021 liikevaihdostamme 3 prosenttia tuli Venäjällä ole-
vilta asiakkailta. Olemme päättäneet asteittain lopettaa 
liiketoimintamme Venäjällä.

Suunnittelemamme listautuminen tukee Nordic Lightsia 
sen kasvustrategian toteuttamisessa. Kasvumatkamme 
ja pitkän tähtäimen visiomme edellyttävät lisäinvestoin-
teja myyntiin ja markkinointiin, tuotekehitykseen sekä 
tuotantokapasiteetin lisäämiseen. Valmistaudumme 
myös yritysostoihin, joiden avulla voisimme laajentaa 
toimintaamme uusille markkinoille tai tuotesegmenteille.

Lähde mukaan kanssamme valaisemaan tietä  
tulevaisuuden rakentajille! 

Tom Nordström 
Toimitusjohtaja
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MARKKINA-ASEMA 
Vahva ja vakaa markkina-asema 
työkoneiden valaisinratkaisuihin 
erikoistuneena globaalina 
toimittajana

LAAJA ASIAKASKANTA
 Toistuvia tilauksia useilta eri 
segmenteillä toimivilta merkittäviltä 
OEM*-valmistajilta ja jälleenmyyjiltä

GLOBAALI TOIMINTA
Kyky palvella asiakkaita 
maailmanlaajuisesti

VAHVA BRÄNDI
Asema premium-toimittajana ja 
pitkäaikaisena kumppanina

* OEM = Original Equipment Manufacturer, raskaiden työkoneiden alkuperäisvalmistaja

TEKNOLOGIA 
Vahva osaaminen tuotteiden ja 
teknologian kehittämiseksi yhdessä 
asiakkaiden kanssa alan korkeiden 
laatuvaatimusten mukaisesti

TUNNUSLUVUT
Vahvaa näyttöä kaksinumeroisesta 
orgaanisesta kasvusta ja korkeasta 
kannattavuudesta 

KASVUNÄKYMÄT
Useita houkuttelevia 
kasvumahdollisuuksia nykyisessä 
ydinliiketoiminnassa, uusilla 
markkinoilla sekä kasvavan 
jälkimarkkinan kautta ja osoitettu 
kyky voittaa uutta liiketoimintaa

1

4

2

5

3

6

7

Vuodesta 2016 jälkeen Nordic Lightsin 
markkinaosuus on kaksinkertaistunut 
kannattavuuden pysyessä korkealla. 
Vuoden 2022 ensimmäisellä 
neljänneksellä yhtiön liikevaihto  
kasvoi 60 prosenttia.
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SIJOITUSKOHTEENA



Valaisinmarkkinoiden historiallisesti vakaan kasvun taus-
talla ovat useat megatrendit: työkoneiden määrän kasvu, 
valojen määrän kasvu yksittäisissä työkoneissa sekä 
LED-valojen osuuden kasvaminen.

Työvalojen markkinan koko oli viime vuonna arviolta 595 
miljoonaa euroa, ajovalojen noin 247 miljoonaa euroa ja 
merkkivalojen noin 121 miljoonaa euroa. Työvalojen osal-
ta markkinan odotetaan kasvavan vuosina 2021-2026 
nopeiten, noin 5 prosenttia vuosittain. Ajo- ja merkkiva-
lojen osalta markkinakasvun uskotaan olevan noin 2-3 
prosenttia.

Viime vuosina Nordic Lights on kasvanut selvästi mark-
kinaa nopeammin ja sen globaali markkinaosuus onkin 
kaksinkertaistunut vuodesta 2016, ja oli vuonna 2021 jo 
6 prosenttia. Nordic Lightsin liiketoiminta on kasvanut 
erityisesti maataloussektorilla. Fragmentoituneella mark-
kinalla useilla toimijoilla on nykyään noin 5–10 prosentin 
markkinaosuus.

VAHVA ASEMA KASVAVALLA 
MARKKINALLA

LED-VALOJEN OSUUS KASVAA
• Älykkäämmät valaisimet
• Energiatehokkuus
• Lisääntynyt kustannustehokkuus kas-

vattaa LED-valojen kysyntää

Nordic Lights keskittyy valittuihin segmentteihin pääasiassa 
työvaloissa sekä ajo- ja merkkivaloissa. Näiden keskeisten 
kohdemarkkinoiden koko oli viime vuonna yhteensä 
964 miljonaa euroa, ja niiden ennustetaan vuosina 2021-2026 
kasvavan noin 4 prosenttia vuosittain.

MetsäteollisuusKaivosteollisuus

NORDIC LIGHTSIN VALAISIMIA KÄYTETÄÄN TYÖKONEISSA  
PÄÄASIASSA NÄILLÄ TOIMIALOILLA

Maanrakennus Materiaalinkäsittely Maatalous

YKSITTÄISTEN VALOJEN 
MÄÄRÄ TYÖKONEISSA KASVAA 
• Työturvallisuuteen ja tehokkuuteen 

panostaminen edellyttää enemmän ja 
parempia valoja

• Itseohjautuvat ajoneuvot tarvitsevat 
parempia valoja

RASKAIDEN TYÖKONEIDEN 
MÄÄRÄ KASVAA
• Kaupungistuminen ja yleinen 

infrastruktuurin kehittäminen lisäävät 
tarvetta työkoneille

• Logiistikkaketjujen kehittyessä ja 
paikallisten jakelukeskusten määrän 
kasvaessa materiaaleja käsittelevien 
ja siirtävien koneiden määrä kasvaa

Kohdemarkkinoiden 
koko

964
milj. eur

247
Ajovalot

milj. eur
595

Työvalot

milj. eur
121

milj. eur

Merkkivalot

ENNAKOIDUT KASVUA 
TUKEVAT TRENDIT
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*OEM = Original Equipment Manufacturer, raskaiden työkoneiden 
alkuperäisvalmistaja

Nordic Lightsilla on vakiintunut asema korkealaatuis-
ten valaisinratkaisujen premium-toimittajana johtaville 
työkoneiden OEM-valmistajille* (Original Equipment 
Manufacturer) kuten Caterpillar, Hitachi, John Deere, 
Komatsu, Liebherr, Ponsse ja Sandvik. Näiden loppuasi-
akkaat puolestaan käyttävät työkoneitaan laajasti kaivos-
teollisuudessa, maanrakennusteollisuudessa, metsäte-
ollisuudessa, maataloudessa ja materiaalinkäsittelyssä 
ympäri maailman.  

Valaisimilla on kriittinen rooli työkoneiden työtehokkuu-
dessa ja turvallisuudessa, ja vain rajattu määrä toimijoita 
pystyy toimittamaan työkoneiden valmistajille luotetta-
vasti premium-laatuisia tuotteita. 

Monipuolinen liiketoiminta lukuisten suurten ja pienten 
OEM-asiakkaiden ja jakelijoiden kanssa on luonut yhtiöl-
le toistuvan valaisimien tilausvirran. 70 prosenttia yhtiön 
myynnistä koostui vuonna 2021 valmistajien tehtailla 
työkoneisiin asennettavista valaisimista.

LAAJA JA MONIPUOLINEN 
ASIAKASKUNTA

Loput 30 prosenttia Nordic Lightsin liikevaihdosta 
koostui vuonna 2021 jälkimarkkinoilla tapahtuvasta 
myynnistä. Käyttöönoton yhteydessä työkoneiden valais-
tusta vielä parannetaan monissa tapauksissa. Toisaalta 
työkoneita käytetään tyypillisesti fyysisesti vaativ    issa 
olosuhteissa, ja sen seurauksena valaisimia vaurioituu. 
Työkoneen 10-15 vuoden elinkaaren aikana valaisimia 
korjataan tai vaihdetaankin jopa neljä kertaa.

Yhteistyötä tehdään asiakkaiden kanssa suunnittelusta 
tuotantoon ja jälkimarkkinatukeen. Yhteistyö OEM-asi-
akkaiden kanssa on tiivistä, ja osa asiakkaista jakaa 
ennusteensa Nordic Lightsin kanssa jopa 12 kuukautta 
eteenpäin. OEM-asiakkaat tilaavat tyypillisesti valaisi-
met kuhunkin työkonemalliinsa samalta toimittajalta 
mallin keskimääräisen 10-15 vuoden elinkaaren ajan 
eivätkä ole halukkaita vaihtamaan toimittajaa kyseisen 
työkoneen tuotannon elinkaaren aikana. Tämä lisää 
Nordic Lightsin valaisintuotteiden kysynnän vakautta ja 
ennustettavuutta. 

OEM-ASIAKKAAT*

Esimerkkejä suurista ja  
keskisuurista OEM-asiakkaista. 
Lisäksi asiakkaana on lukuisia 

pienempiä valmistajia.

CATERPILLAR I HITACHI I 
JOHN DEERE I KOMATSU I 

LIEBHERR I PONSSE I 
SANDVIK

JÄLLEENMYYJÄT

Nordic Lightsilla on kymmeniä 
tarkkaan valittuja jälleenmyyjiä 

ja jakelijakumppaneita 
maailmanlaajuisesti.

Nordic Lightsin asiakkaat näkevät yhtiön 
korkealaatuisia tuotteita ja palveluja tarjoavana 
premium-toimittajana, joka keskittyy valittuihin 
erikoissegmentteihin pääasiassa työvaloissa sekä 
ajo- ja merkkivaloissa.

Nordic Lightsin asiakkaina ovat työkoneiden OEM-valmistajat* ja 
valaisimien jälleenmyyjät, joiden kanssa yhtiö on tehnyt tiivistä yhteistyötä 
jo kolme vuosikymmentä.

MARKKINOINTIESITE 10
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Valojen asentaminen 
työkoneen tuotantolinjalla 
Asiakkaan tehtailla työkoneisiin 
asennetaan mallia varten suunni-
tellut valaisimet tuotantolinjalla

Mahdollinen  
täydennys ja päivitys 
Käyttöönoton yhteydessä työ-
koneisiin asennetaan usein 
lisävaloja.

Jälkimarkkinat 
Työkoneiden 10-15 vuoden 
elinkaaren aikana valaisimia 
korjataan tai vaihdetaan jopa 
neljä kertaa.

Nordic Lightsin asiakkaiden valmistamien 
työkonemallien elinkaari on 10-15 vuotta. 
Tänä aikana valmistajat eivät yleensä vaihda 
valaisimien toimittajaa.

ESIMERKKI PROJEKTIN ETENEMISESTÄ 70 % LIIKEVAIHDOSTA 30 % LIIKEVAIHDOSTA

Yhteistyö työkoneiden tunnettujen alkuperäisvalmistajien 
(OEM) kanssa muodostaa merkittävän osan Nordic Lightsin 
liiketoiminnasta. Yhteistyö alkaa tyypillisesti uuteen 
työkonemalliin liittyvällä yhteisellä kehityshankkeella. 
Kun yhtiö on päässyt valmistamaan yhden työkonemallin 
valaisimet, yhteistyö on usein laajentunut saman valmistajan 
toisten työkonemallien valaisimiin. Näin asiakaskohtainen 
vuosittainen liikevaihto on ajan myötä laajentunut.

Yhteistyön käynnistäminen 
Nordic Lights voittaa valaisinprojek-
tin OEM-työkonevalmistajan kanssa. 
Projekti voi tarkoittaa täysin uuden-
laisten valojen kehittämistä tai ole-
massa olevan tuotteen kustomointia 
asiakkaan tarpeisiin.

Tuotekehitys
Asiakas ja Nordic Lights ke-
hittävät yhdessä työkonee-
seen optimaalisesti soveltuvat 
valaisinratkaisut.
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Nordic Lights palvelee maailmanlaajuista asiakaskuntaansa neljällä 
mantereella sijaitsevista toimipisteistään. Yhtiön kaksi korkealaatuista 
tuotantolaitosta  sijaitsevat Suomessa ja Kiinassa.

AIDOSTI GLOBAALI TOIMIJA

1 SUOMI
Pääkonttori
Tuotantoa
Myyntikonttori
Tuotekehitys

2 SAKSA
Myyntikonttori

3 USA
Myyntikonttori

4 BRASILIA
Myyntiedustaja

6 VIETNAM
Myyntiedustaja

5 KIINA
Tuotantoa
Myyntikonttori

2 MILJOONAA 
KORKEALAATUISTA 

LAMPPUA

MYYNTI JAKAUTUNUT 
TASAISESTI YMPÄRI 

MAAILMAA

Nordic Lightsilla on laaja asiakaskunta  
ympäri maailmaa. Vuoden 2022 ensimmäisellä 

neljänneksellä yhtiön liikevaihdosta  
49 prosenttia tuli Euroopasta, Lähi-idästä ja 
Afrikasta, 24 prosenttia Pohjois-Amerikasta,  

23 prosenttia Aasiasta ja 4 prosenttia 
Etelä-Amerikasta

Nordic Lights kasvatti vuonna 2021 
tuotantovolyymiään noin 60 prosenttia 

yhteensä noin 2 miljoonaan kappaleeseen. 
69 prosenttia yhtiön myymistä tuotteista 
valmistettiin Suomessa ja 31 prosenttia 

Kiinassa. Yhtiö selvittää parhaillaan 
Pietarsaaren tuotantolaitoksen mahdollista 

laajentamista edelleen.

UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSET
Nordic Lights on päättänyt asteittain 
lopettaa liiketoimintansa Venäjällä. 
Vuonna 2021 yhtiön liikevaihdosta 
3 prosenttia muodostui Venäjällä 
olevilta asiakkailta.
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Kyky tuoda uusia tuotteita markkinoille on Nordic Lightsin johdon mukaan 
yhtiölle merkittävä kilpailuetu. Nordic Lights pitääkin itseään edelläkävijänä 
työkoneiden valaisimia koskevissa innovaatioissa. Tiivis yhteistyö asiakkaiden 
kanssa on tuotekehitystyössä keskeistä.

Nordic Lights lanseerasi aikanaan 
alan ensimmäiset HID-työvalot ja oli 
ensimmäisten joukossa tuomassa 
myös LED-valaisimia markkinalle. 

TULEVAISUUS
RASKAAT AJONEUVOT KYTKEYTYVÄT VERKKOON JA 
OHJAAVAT ITSEÄÄN

Seuraavien 5-10 vuoden aikana johto uskoo alaa muuttavan 
esimerkiksi työkoneiden kytkeytyminen verkkoon (esineiden 
internet), työkoneiden sähköistyminen ja työkoneiden lisääntyvä 
itseohjautuvuus. Johto arvioi myös, että itseohjautuvissa 
ajoneuvoissa valaistusratkaisuiden merkitys korostuu, jotta 
anturit, kuten kamerat pystyvät toimimaan optimaalisesti. 
Nordic Lightsin näkemyksen mukaan trendit vaikuttavat 
positiivisesti työkoneiden valaisinmarkkinoihin.

13MARKKINOINTIESITE

INNOVAATIOIDEN 
EDELLÄKÄVIJÄ

Nordic Lights oli yksi ensimmäisistä yhtiöistä, jotka toivat 
energiatehokkaat LED-valaisimet raskaiden työkoneiden 
valaisinmarkkinoille ja on sittemmin jatkanut LED-valai-
simien tuotekehitystä tiiviissä yhteistyössä alan johtavien 
työkonevalmistajien kanssa.

Vaativien OEM-asiakkaiden ja heidän loppuasiakkait-
tensa  tarpeiden ymmärtäminen on alalla tärkeää, ja 
Nordic Lights kehittääkin tuotteita usein tiiviissä yhteis-
työssä asiakkaiden kanssa. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen 
ennakoivasti uusia tuotteita ja tuoteominaisuuksia ja 
yhtiöllä on tyypillisesti meneillään 15–20 tutkimus- ja 
tuotekehitysprojektia yhtä aikaa. Perinteisesti Nordic 
Lights on lanseerannut vuosittain 5–10 uutta tuotetta tai 
tuotepäivitystä.

Nordic Lightsin tuotekehitysasiantuntemus ja osaaminen 
kattavat projektihallinnan, neuvonnan, suunnittelun, tes-
tauksen, volyymituotannon ja vaatimustenmukaisuuden 
varmistamisen - kaikki keskeiset osa-alueet. Tuotekehi-
tystyössä keskeisiä asioita ovat erityisesti asiakaskes-
keisyys, tuotteiden modulaarisuus sekä viimeisimmän 
teknologian hyödyntäminen.

Viime vuosina Nordic Lights on panostanut uudenlaisten 
älyvalaisimien kehittämiseen sekä tuotteiden energia-
tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden lisäämiseen. 
Lisäksi Nordic Lights tutkii uusia tuoterakenteita, jotka 
mahdollistavat kustannustehokkuuden sekä teknisen 
suorituskyvyn parantamisen.

Tehokkuutta on parannettu myös tuotannon automaa-
tiota lisäämällä, mikä on samalla kasvattanut yhtiön 
tuotantokapasiteettia.  Nordic Lightsin ensimmäinen 
automatisoitu tuotantolinja otettiin käyttöön Suomen 
tuotantolaitoksella vuonna 2020 ja toinen vuonna 2021.
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NÄYTTÖÄ KASVUSTA 
KORKEALLA 
KANNATTAVUUDELLA

Keskimäärin Nordic Lightsin liikevaihto on vuosina 
2016–2021 kasvanut 18 prosenttia vuodessa samalla, 
kun kohdemarkkinoiden arvioidaan kasvaneen keski-
määrin noin 3 prosenttia vuodessa.

Kasvua on tukenut Nordic Lightsin kyky kasvattaa 
osuuttaan olemassa olevien asiakkaiden kokonaisostois-
ta, uusien merkittävien asiakkaiden saaminen, uudet 
projektit ja kokonaismarkkinoiden kasvu. Yhtiön korkeaa 
kannattavuutta on johdon näkemyksen mukaan tukenut 
Nordic Lightsin asema premium-toimittajana sekä yhtiön 
toiminnan tehokkuus.

Nordic Lights on osoittanut kykynsä voittaa sekä mer-
kittäviä uusia OEM-asiakkaita että uusia projekteja ole-
massa olevilta pitkäaikaisilta asiakkailtaan, mikä on vuo-
sina 2019–2021 johtanut markkinaosuuden kasvuun, 
erityisesti maatalouden piirissä. Avainasemassa yhtiön 
menestyksessä ovat olleet sen kyky rakentaa ja säilyttää 
pitkiä yhteistyösuhteita sekä täyttää asiakkaiden  
korkeat odotukset.

Nordic Lightsilla on vahvaa historiallista näyttöä merkittävästi markkinaa 
nopeammasta kaksinumeroisesta orgaanisesta kasvusta ja korkeasta 
kannattavuudesta.  Vuonna 2021 yhtiön liikevaihto kasvoi 52 prosenttia ja 
vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä 60 prosenttia.

Asiakkaat ovat valmiita maksamaan 
korkeamman hinnan luotettavista ja kestävistä 
premium-tuotteista. Yhtiö keskittyy tutkimus- 
ja kehitystoimintaan ja uusien paranneltujen 
tuotteiden tuomiseen markkinoille, mikä luo 
asiakkaille merkittävästi lisäarvoa. 
 

Nordic Lightsin markkina-asemaa parantaa 
se, että tuotteita käytetään työkoneissa, joissa 
valaisinratkaisu on olennainen osa toiminnal-
lisuutta ja turvallisuutta. Lisäksi toimittajan 
vaihtamisesta aiheutuu usein merkittäviä kus-
tannuksia OEM-valmistajille, mikä vaikeuttaa 
toimittajan vaihtamista.  

Nordic Lights on jatkanut tuotannon automaa-
tioasteen nostamista ja modulaaristen suun-
nittelukonseptien käytön lisäämistä. Lisäksi on 
panostettu komponenttien paikalliseen han-
kintaan kuljetuskustannuksia pienentämiseksi 
ja hankintaketjujen häiriöihin liittyvien riskien 
vähentämiseksi.

Yhtiön vahva 
asema premium-
toimittajana 

Uusien 
kilpailijoiden 
tulo markkinalle 
hankalaa 

Yhtiön 
operatiivinen 
tehokkuus ja 
kustannusten 
hallinta

MIKÄ ON TUKENUT YHTIÖN KORKEAA KANNATTAVUUTTA

60%
liikevaihdon kasvu 

(Q1/22)

LIIKEVOITTO
Milj. eur

2019 2020 2021 2022

9

2

3

7

5

2

4

5

12%

16%

13%

15%

Q1 Q1

17%

OIKAISTU EBITA
Milj. eur

LIIKEVAIHDON KASVU 

Vuosien 2019, 2020 ja 2021 liikevaihto ja liikevoitto tilintarkastettuja 
carve-out lukuja. Muut luvut ovat tilintarkastamattomia carve-out lukuja. 
Q1/2022 luvut ovat tilintarkastamattomia lukuja.

+18% liikevaihdon kasvu, 

keskimäärin 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

66

444543
40

29

14

22

Q1Q1

 Milj. eur

2019 2020 2021 2022

5%

9%

8%

Q1 Q1
2

212%
11%



Nordic Lights pyrkii olemaan työkoneiden korkealaatuisten työ-, ajo- ja merkkivalojen 
johtava premium-toimittaja sekä OEM-valmistajien keskuudessa että jälkimarkkinoilla. 
Yhtiön johto uskoo, että sillä on valmiudet tavoitella nykyisellä ydinliiketoiminnallaan 
keskimäärin kaksinumeroista orgaanista kasvua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.  
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KASVUSTRATEGIA TAVOITTEET
VUODEN 2022 NÄKYMÄT

Nordic Lights ennakoi liikevaihtonsa kasvavan 
orgaanisesti 15–25 prosenttia vuonna 2022  
verrattuna vuoteen 2021. 

Nordic Lightsin näkemys perustuu oletukselle, että ylös-
ajovaiheessa olevien projektien osalta uusien valaisimien 
kysyntä kasvaa ennakoidulla tavalla ja että työkoneiden 
markkinakysyntä pysyy nykyisellä tasolla.

KESKIPITKÄN JA PITKÄN AIKAVÄLIN 
TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kasvu
Vuotuinen orgaaninen liikevaihdon kasvu keskimäärin 
yli 10 prosenttia. Kasvua voidaan nopeuttaa valikoiduilla 
yritysostoilla Nordic Lightsin strategian mukaisesti. 

Kannattavuus 
Oikaistu EBITA-marginaali yli 18 prosenttia. 

Velkaantuminen
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alle 2,0x. 
Tavoitetaso voidaan väliaikaisesti ylittää esimerkiksi 
yritysostojen yhteydessä.

OSINKOPOLITIIKKA

Yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain osinkoa, joka on 
vuositasolla määrältään yhteensä 30–40 prosenttia sen 
raportoidusta tilikauden tuloksesta oikaistuna  
liikearvon poistoilla.

KA
SV

U
A

KA
N

N
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VU

U
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A

Jatkuva kasvu 
ydinliiketoiminnassa 

Nordic Lights pyrkii kasvatta-
maan osuuttaan olemassa olevien 
OEM-asiakkaidensa kokonaisos-
toista ja laajentamaan asiakas-
kuntaansa valikoiduilla uusilla 
OEM-asiakkailla.

Kasvu 
jälkimarkkinoilla  

Nordic Light pyrkii keskittymään ai-
empaa voimakkaammin valaisimien 
jälkimarkkinoihin ja jälkimarkkina-
myynnin kasvun vauhdittamiseksi 
yhtiö aikoo lisätä panostuksiaan 
jälkimarkkinaorganisaatioonsa,  
-valmiuksiinsa ja  verkostoonsa.

Toiminnan jatkuva kehittäminen 

Nordic Lights aikoo jatkaa investointeja tuotannon automaatioasteen lisää-
miseksi ja tuotannon tehostamiseksi.  Yhtiö näkee erinomaisen toiminnan ja 
jatkuvan kehityksen osana yhtiökulttuuriaan ja toimintatapaansa. Yhtiö myös 
jatkaa merkittäviä investointejaan tutkimus- ja kehitystoimintaan.  

Uusille markkinoille 
laajentuminen  

Nykyisillä ydinmarkkinoilla ja 
tuotevalikoimalla tavoiteltavan 
kasvun lisäksi yhtiö voi hakea 
kasvua myös kasvattamalla tuote-
valikoimaa ja laajentumalla uusille 
loppukäyttäjäsegmenteille. 

Yritysostot kasvun 
kiihdyttäjänä 

OEM- ja jälkimarkkinaliike-
toimintaa tukevat yritysostot 
voivat olla yksi keino kasvun 
kiihdyttämiseen. 
 

LISÄMAHDOLLISUUDET KASVUN KIIHDYTTÄMISEEN

15MARKKINOINTIESITE



AVAINLUKUJA

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu
Tilintarkastettu, ellei toisin mainittu Q1/20221 2021 2020 2019

Liikevaihto 22 195 66 337 43 665 44 578

Liikevaihdon kasvu (%) 60,0 51,91 -2,01 3,41

Liikevoitto 2 481 5 320 3 909 2 401

Liikevoittomarginaali (%)  11,2 8,01 9,01 5,41

EBITA 3 289 8 3781 6 9591 5 4521

EBITA-marginaali (%) 14,8 12,61 15,91 12,21

Oikaistu EBITA 3 404 8 9371 6 9591 5 4521

Oikaistu EBITA-marginaali (%)  15,3 13,51 15,91 12,21

Tilikauden voitto / -tappio 1 566 1 640 535 -326

Vastaavaa yhteensä 65 650 63 692 65 006 62 558

Oma pääoma yhteensä 19 553 17 992 16 296 16 504

Nettovelka 24 861 26 5891 27 1151 30 8691

Liiketoiminnan rahavirta 2 419 -2 060 6 880 9 956

Investointien rahavirta  -691 -40 -1 639 -3 274

Rahoituksen rahavirta 0 -7 251 -984 -5 137

1) Tilintarkastamaton.
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Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat

AVAINLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

VAIHTOEHTOINEN TUNNUSLUKU LASKENTAKAAVA KÄYTTÖTARKOITUS

Liikevaihdon kasvu (%)
Muutos tilikauden liikevaihdossa

Edellisen tilikauden liikevaihto
Liikevaihdon kasvu kuvastaa Nordic Lightsin 
liiketoiminnan kehittymistä.

Liikevoittomarginaali (%)
Liikevoitto
Liikevaihto

Liikevoittomarginaali on Nordic Lightsin 
tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.

Oikaistu liikevoitto Liikevoitto + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Oikaistuja tunnuslukuja käytetään parantamaan 
eri kausien keskinäistä vertailukelpoisuutta.

Oikaistu liikevoittomarginaali (%)
Oikaistu liikevoitto 

Liikevaihto

EBITA on Nordic Lightsin tuloksellisuutta osoittava sisäinen mittari.EBITA Liikevoitto + Konserniliikearvon poistot

EBITA-marginaali (%)
EBITA

Liikevaihto

Oikaistu EBITA EBITA + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Oikaistuja tunnuslukuja käytetään parantamaan 
eri kausien keskinäistä vertailukelpoisuutta.Oikaistu EBITA-marginaali (%)

Oikaistu EBITA
Liikevaihto

Nettovelka Rahoituslaitoslainat + vaihtovelkakirjalainat - rahavarat
Nettovelka ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 
antavat tietoa Nordic Lightsin taloudellisesta vakaudesta.

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100
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JOHTORYHMÄ JA HALLITUS

Tomas Skott 
Director, Production & Supply Chain
s. 1975, insinööri 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

Matti Leipälä 
Operational Excellence Manager 
s. 1976, diplomi-insinööri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Jyrki Mikkola 
Research & Development Director
s. 1976, diplomi-insinööri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

JOHTORYHMÄ HALLITUS

Tom Nordström 
CEO
s. 1963, konetekniikan kandidaatti 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015 

Ann-Louise Brännback 
CFO
s. 1964, kauppatieteiden maisteri 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

Antti Turja 
Director, Sales & Marketing 
s. 1976, tradenomi 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Helen Dahl 
HR Manager
s. 1968, prosessitekniikan maisteri 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

Thomas Sandvall 
Hallituksen puheenjohtaja 
s. 1975, kauppatieteiden tohtori 
Hallituksen jäsen vuodesta 20211)

Jyrki Perttunen 
Hallituksen jäsen 
s. 1963, oikeustieteen ja tekniikan 
maisteri 
Hallituksen jäsen vuodesta 20211) 

Göran Carlson 
Hallituksen jäsen 
s. 1958, opiskellut sähkötekniikkaa ja 
tietotekniikkaa Lundin yliopistossa 
Hallituksen jäsen vuodesta 20211)

Sami Heikkilä 
Hallituksen jäsen 
s. 1971, kauppatieteiden maisteri 
Hallituksen jäsen vuodesta 20211)

Risto Siivonen 
Hallituksen jäsen 
s. 1975, kauppatieteiden maisteri 
Hallituksen jäsen vuodesta 20211)

Caj-Anders Skog 
Hallituksen jäsen 
s. 1957, kauppatieteiden maisteri 
Hallituksen jäsen vuodesta 20211)
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Yhtiön hallitus päätti 26.6.2022 valita Göran Carlsonin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Uuden puheenjohtajan 
valinta on ehdollinen FN-Listautumiselle ja se tulee voimaan välittömästi, kun Osakkeet otetaan kaupankäynnin koh-
teeksi First North Growth Market -markkinapaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti 15.6.2022 valita 
Päivi Lindqvistin hallituksen uudeksi jäseneksi. Uutta hallituksen jäsentä koskeva päätös on ehdollinen FN-listautumi-
selle ja se tulee voimaan välittömästi, kun Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First Northissa.

1) Yhtiö syntyi Sponfyr Oy:n jakautumisella vuonna 2021, ja hallituksen jäsenet olivat tätä ennen Sponfyr Oy:n 
hallituksen jäseniä



KESKEISET TIEDOT ARVOPAPEREIDEN 
YLEISÖLLE TARJOAMISESTA
YLEISTÄ
Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 15 miljoonan 
euron bruttovarat tarjoamalla enintään 2 992 455 Yh-
tiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi 
(”Osakeanti”) (olettaen, että Henkilöstöannissa (kuten 
määritelty jäljempänä) tarjotaan enintään 44 248 Uutta 
Osaketta). Lisäksi Pääomistaja ja ja muut osakkeita Lis-
tautumisannissa myyvät osakkeenomistajat (”Muut Myy-
jät”, ja yhdessä Pääomistajan kanssa, ”Myyjät”) tarjoavat 
ostettavaksi alustavasti enintään 2 988 048 olemassa 
olevaa Yhtiön osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyyn-
ti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”). 
Ellei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin 
(mukaan lukien Henkilöstöosakkeet (kuten määritelty 
jäljempänä), Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin viita-
taan yhteisesti termillä ”Tarjottavat Osakkeet”. Tarjottavia 
Osakkeita tarjotaan Yleisö ja Instituutioannissa (kuten 
määritelty jäljempänä) 5,02 euron merkintähintaan 
Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”). Yhtiö tarjoaa 
Henkilöstöannissa (kuten määritelty jäljempänä) mer-
kittäväksi alustavasti enintään 44 248 Uutta Osaketta ja 
mahdollisessa ylimerkintätilanteessa enintään 44 248 yli-
määräistä Uutta Osaketta. Merkintähinta Henkilöstöan-
nissa on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta.
Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishen-
kilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) insti-
tuutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa 
ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Ins-
tituutioanti”) sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen 
tytäryhtiöiden Henkilöstölle (kuten määritelty jäljempänä) 
(”Henkilöstöanti”). 

Tarjottavat Osakkeet vastaavat alustavasti enintään noin 
28,6 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja Osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, 
että Lisäosakeoptiota (kuten määritelty jäljempänä) ei 
käytetä (noin 32,9 prosenttia olettaen, että Lisäosakeop-
tio käytetään) ja olettaen, että Pääomistaja myy/Myyjät 
myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö 
laskee liikkeeseen 2 992 455 Uutta Osaketta.
Swedbank Robur Fonder, Keskinäinen Eläkevakuutusyh-
tiö Ilmarinen, Thomasset Oy, S-Pankki Fenno Osake, Oy 
Julius Tallberg Ab, Danske Invest Suomi Osake -rahasto ja 
tietyt SP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot (kukin 
erikseen ”Ankkurisijoittaja” ja yhdessä ”Ankkurisijoitta-
jat”) ovat Listautumisantiin liittyen antaneet merkintäsi-
toumukset, joilla nämä ovat sitoutuneet merkitsemään 
Tarjottavia Osakkeita Merkintähintaan tietyin edellytyksin 
ja ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus on 
(ennen Listautumisannista saatavia varoja) 90 miljoonaa 
euroa.

LISÄOSAKEOPTIO
Listautumisannin yhteydessä Pääomistajan ja Elon 
odotetaan antavan Järjestäjille lisäosakeoption, joka 
on SEB:n käytettävissä Järjestäjien puolesta, ostaa 
Merkintähinnalla enintään 897 075 Lisäosaketta, jotka 
Pääomistaja ja Elo tarjoavat ostettavaksi pro rata -perus-
teisesti, yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi 
Listautumisannin yhteydessä. Lisäosakeoptio on käy-
tettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin 
alkamisesta First Northissa (eli arviolta 6.7.–4.8.2022). 

Lisäosakkeet vastaavat noin 5,0 prosenttia Osakkeista ja 
niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia 
ja noin 4,3 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, 
että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita 
ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 992 455 Uutta Osa-
ketta. Lisäosakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 
15 prosenttia Uusien osakkeiden ja Myyntiosakkeiden 
kokonaismäärästä.

MERKINTÄHINTA JA -AIKA
Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Yleisö- ja Instituutioannis-
sa 5,02 euron Merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta. 
Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 
prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta eli Merkin-
tähinta Henkilöstöannissa on 4,52 euroa Tarjottavalta 
Osakkeelta.
Merkintähintaa voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa 
kuitenkin siten, että Yleisöannissa Merkintähinta on 
enintään alkuperäinen Merkintähinta 5,02 euroa Tarjot-
tavalta Osakkeelta ja Henkilöstöannissa Merkintähinta
on enintään alkuperäinen Henkilöstöannin merkintähin-
ta. Mikäli Merkintähintaa muutetaan, Esitettä täydenne-
tään ja täydennys julkistetaan yhtiötiedotteella.
Yleisöannin merkintäaika alkaa 28.6.2022 kello 10.00 ja 
päättyy arviolta 1.7.2022 kello 16.00. Instituutioannin
merkintäaika alkaa 28.6.2022 kello 10.00 ja päättyy 
arviolta 5.7.2022 kello 11.00. Henkilöstöannin
merkintäaika alkaa 28.6.2022 kello 10.00 ja päättyy 
arviolta 1.7.2022 kello 16.00.
Yhtiön hallituksella ja Pääomistajalla on oikeus pidentää 

Yleisö ja Instituutioantien merkintäaikoja. Yhtiön halli-
tuksella on oikeus pidentää Henkilöstöannin merkintä-
aikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan 
yhtiötiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päät-
tymisajankohta. Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöantien 
merkintäajat päättyvät kuitenkin viimeistään 6.7.2022 
kello 16.00. Yleisö-, Instituutio- tai Henkilöstöantien 
merkintäaikoja voidaan pidentää toisistaan riippumat-
ta. Merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on 
julkistettava viimeistään Yleisö- Instituutio- ja Henki-
löstöantien merkintäaikojen yllä esitettyinä arvioituina 
päättymispäivinä.
Yhtiön hallituksella ja Pääomistajalla on ylikysyntätilan-
teessa oikeus Yleisöannin keskeyttämiseen yhteisellä 
päätöksellä aikaisintaan 30.6.2022 kello 16.00 ja Insti-
tuutioannin keskeyttämiseen yhteisellä päätöksellä aikai-
sintaan 4.7.2022 kello 12.00. Lisäksi Yhtiön hallitus voi 
harkintansa mukaan päättää Henkilöstöannin keskeyt-
tämisestä aikaisintaan 30.6.2022 kello 16.00. Yleisö-, 
Instituutio- ja Henkilöstöannit voidaan keskeyttää tai olla 
keskeyttämättä toisistaan riippumatta. Keskeyttämisestä 
julkistetaan viipymättä yhtiötiedote.

ESITEASETUKSEN EDELLYTTÄMÄ 
PERUUTTAMISOIKEUS
Mikäli Esitettä täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti 
merkittävän uuden seikan, olennaisen virheen tai olen-
naisen epätarkkuuden johdosta, joka voi vaikuttaa Tar-
jottavien Osakkeiden arviointiin (”Täydennysperuste”), 
on sijoittajalla, joka on merkinnyt Tarjottavia Osakkeita 
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ennen täydennyksen julkistamista, Esiteasetuksen mu-
kaisesti oikeus peruuttaa Merkintäsitoumuksensa kol-
men (3) työpäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys 
on julkaistu. Peruutusoikeuden ehtona on lisäksi, että 
Täydennysperuste on käynyt ilmi ennen merkintäajan 
päättymistä.
Yhtiö ilmoittaa peruuttamisohjeet yhtiötiedotteella. Yh-
tiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien oikeudesta 
peruuttaa merkinnät, ajanjakso, jonka kuluessa merkin-
nät voidaan peruuttaa, ja yksityiskohtaisemmat ohjeet 
peruuttamisesta. Peruutusoikeus raukeaa peruutusajan 
päättymisen jälkeen.

PALKKIOT JA KULUT
Yhtiö ja Myyjät maksavat Järjestäjille palkkion, joka 
perustuu Yhtiön osalta Uusista Osakkeista ja Myyjien 
osalta Myyntiosakkeista (mukaan lukien mahdollisen 
Lisäosakkeiden myynnin Lisäosakeoption nojalla) 
saatavien bruttovarojen määrään. Lisäksi Yhtiö ja Myyjät 
ovat sitoutuneet korvaamaan Järjestäjille tiettyjä kuluja. 
Yhtiö odottaa maksavansa Listautumisannin yhteydessä 
noin 2,5 miljoonaa euroa palkkioina ja kuluina ja 
Myyjät odottavat maksavansa noin 2,2 miljoonaa euroa 
palkkioina ja kuluina Myyntiosakkeista.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU
Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumi-
sannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkais-
taan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

OMISTUKSEN LAIMENTUMINEN
Listautumisannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden alus-
tava enimmäismäärä vastaa 14,3 prosenttia Osakkeista
Listautumisannin jälkeen. Jos Yhtiön nykyiset osakkeen-
omistajat eivät merkitse Osakkeita Listautumisannissa,
heidän omistuksensa Yhtiössä laimenisi 14,3 prosenttia 
olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 992 455
Uutta Osaketta.
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KESKEISIMMÄT RISKIT

KESKEISIMMÄT RISKIT
Yhtiöön sijoittamiseen liittyy riskejä, jotka voivat olla 
merkittäviä. Alla kuvataan listautumisantiin liittyviä ris-
kejä sekä Nordic Lightsiin ja sen liiketoimintaan ja yhtiön 
osakkeisiin liittyviä riskejä. Monet Nordic Lightsiin ja sen 
liiketoimintaan liittyvistä riskeistä kuuluvat sen liiketoi-
minnan luonteeseen ja ovat tyypillisiä sen toimialalla. 
Sijoittamista harkitsevien tulee tutustua huolellisesti 
esitteen sisältämiin tietoihin ja erityisesti alla kuvattuihin 
riskitekijöihin. 

Jokaisella esitetyllä riskillä voi olla olennainen vaikutus 
Nordic Lightsin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulok-
seen ja taloudelliseen asemaan, ja ne voivat yhdessä tai 
erikseen johtaa siihen, että yhtiö ei pysty saavuttamaan 
taloudellisia tavoitteitaan. Jos nämä riskit johtavat osak-
keiden markkinahinnan laskuun, niihin sijoittaneet sijoit-
tajat voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. 
Alla esitetty riskitekijöiden kuvaus perustuu esitteen 
päivämääränä saatavilla olleisiin tietoihin ja arvioihin, 
eikä se siksi ole välttämättä tyhjentävä. Yhtiö on osana 
riskitekijöiden olennaisuuden arviointia huomioinut riski-
en mahdollisen toteutumisen todennäköisyyttä. Riskite-
kijöissä on esitetty potentiaalisia tapahtumia, jotka voivat 
joko toteutua tai olla toteutumatta. Tällaisille potenti-
aalisille tapahtumakuluille ominaisen epävarmuuden 
johdosta yhtiö ei kaikkien riskien osalta pysty esittämään 
tarkkaa arviota tällaisten tapahtumien toteutumisen tai 
toteutumatta jäämisen todennäköisyydestä. 

Tässä kuvattujen riskien ja epävarmuustekijöiden lisäksi 
myös sellaisilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä, joita 
ei tällä hetkellä tunneta tai pidetä olennaisina, voi olla 

haitallinen vaikutus Nordic Lightsin liiketoimintaan tai 
osakkeiden markkinahintaan. 

TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN LIITTYVIÄ 
RISKEJÄ
• Komponenttien hintavaihtelulla ja häiriöillä niiden 

saatavuudessa voi olla haitallinen vaikutus Nordic 
Lightsin kannattavuuteen. 

• Makrotalouden epäedullisella kehityksellä sekä epä-
suotuisilla taloudellisilla ja poliittisilla olosuhteilla voi 
olla haitallinen vaikutus Nordic Lightsin toimintaym-
päristöön ja liiketoiminnan tulokseen.

• Kilpailun lisääntymisellä tai kyvyttömyydellä vastata 
kilpailuympäristön muutoksiin voi olla haitallinen vai-
kutus Nordic Lightsiin.

NORDIC LIGHTSIN STRATEGIAAN LIITTYVIÄ 
RISKEJÄ
• Jos Nordic Lights ei pysty vastaamaan asiakastar-

peiden muutoksiin oikea-aikaisesti, tai lainkaan, tai 
pysymään työkoneiden valaisinmarkkinoiden teknolo-
gisen kehityksen mukana, tämä voi johtaa sen markki-
naosuuden ja kilpailuaseman menettämiseen.

• Nordic Lights ei välttämättä onnistu toteuttamaan 
strategiaansa menestyksekkäästi tai sen strategia voi 
osoittautua virheellisesti suunnatuksi suhteessa vallit-
seviin markkinaolosuhteisiin tai toimialan muutoksiin.

NORDIC LIGHTSIN LIIKETOIMINTAAN 
LIITTYVIÄ RISKEJÄ
• Nordic Lights voi kohdata vaikeuksia luotettavien, 

kustannustehokkaiden ja pätevien toimittajien löytä-
misessä, ja toimittajien epäonnistuminen velvoittei-

densa täyttämisessä tyydyttävällä tavalla tai toimit-
tajien menettäminen voi johtaa toimintahäiriöihin, 
epäonnistumiseen täsmällisissä tuotetoimituksissa ja 
kustannusten nousuun.

• Nordic Lightsin merkittävimpiin asiakkaisiin kuuluu 
suuria kone- ja laitevalmistajia, joilla on tyypillisesti 
suuri ostovoima ja korkeat vaatimukset, ja suurten asi-
akkaiden menettäminen voi pienentää Nordic Lightsin 
markkinaosuutta, liikevaihtoa, kasvumahdollisuuksia 
tai kannattavuutta

• Häiriöt tai keskeytykset Nordic Lightsin logistiikassa, 
tuotannossa tai toimituksissa tai Nordic Lightsin tuo-
tantolaitosten tai varastojen vahingoittuminen tai sul-
keminen voivat heikentää olennaisesti Nordic Lightsin 
kykyä toimittaa tuotteitaan.

• Nordic Lightsin tuotteiden mahdollisilla vioilla, tuot-
teiden takaisinvedolla tai tuotevastuu- tai takuuvaa-
timuksilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus 
Nordic Lightsiin ja sen maineeseen.

• Nordic Lightsin vakuutusturva ei välttämättä riitä kat-
tamaan kaikkia menetyksiä tai vastuita, joita Nordic 
Lightsille voi aiheutua sen liiketoiminnassa.

• Nordic Lights voi kohdata haasteita globaalin toimin-
tansa hallinnassa ja integroimisessa.

IT-JÄRJESTELMIIN JA 
IMMATERIAALIOIKEUKSIIN LIITTYVIÄ 
RISKEJÄ

• Kriittisten IT-järjestelmien toimintahäiriöt tai kybertur-
vallisuusloukkaukset voivat johtaa merkittäviin häiriöi-
hin Nordic Lightsin liiketoiminnassa.

• Nordic Lights ei välttämättä pysty suojaamaan liike-

salaisuuksiaan tai immateriaalioikeuksiaan, ja sitä 
vastaan voidaan myös nostaa immateriaalioikeuksien 
loukkaamiseen perustuvia kanteita. 

JOHTOON JA HENKILÖSTÖÖN LIITTYVIÄ 
RISKEJÄ
• Jos Nordic Lights ei onnistu rekrytoimaan ja pitämään 

palveluksessaan osaavia työntekijöitä ja avainhenki-
löitä, tämä voi heikentää sen kilpailuasemaa ja kykyä 
kasvattaa kapasiteettia. 

• Nordic Lights altistuu ammattiliittojen toimintaan, 
työsulkuihin ja henkilöstökulujen kasvuun liittyville 
riskeille. 

OIKEUDELLISIA JA LAINSÄÄDÄNTÖÖN 
LIITTYVIÄ RISKEJÄ
• Nordic Lightsiin sovelletaan monenlaisia lakeja ja 

säädöksiä, ja tällaisten lakien tai säädösten muuttu-
minen tai niiden mahdollinen rikkominen voi aiheuttaa 
Nordic Lightsille lisäkustannuksia tai taloudellisia me-
netyksiä, heikentää Nordic Lightsin liiketoimintamah-
dollisuuksia ja vahingoittaa Nordic Lightsin mainetta.

• Nordic Lightsin riskienhallinta ja sisäinen valvonta 
eivät välttämättä onnistu estämään tai havaitsemaan 
laiminlyöntejä, virheitä tai Nordic Lightsin ohjeiden tai 
säädösten vastaista toimintaa. 

• Oikeudenkäynneillä tai muilla oikeudellisilla menet-
telyillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordic 
Lightsiin.
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TALOUDELLISEEN ASEMAAN JA 
RAHOITUKSEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ 
• Valuuttakurssien tai korkojen vaihtelulla voi olla olen-

naisen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin taloudelli-
seen asemaan. 

• Nordic Lights ei välttämättä pysty perimään saata-
viaan oikea-aikaisesti tai lainkaan, mikä voi aiheuttaa 
luottotappioita Nordic Lightsille ja vaikuttaa haitalli-
sesti Nordic Lightsin liiketoiminnan tulokseen. 

• Nordic Lightsin verokustannukset voivat kasvaa vero-
lakien tai niiden soveltamisen tai tulkinnan muutosten 
tai verotarkastusten seurauksena.

• Nordic Lights ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukyi-
sin ehdoin tai ollenkaan. 

• Liikearvon mahdollisilla tulevilla arvonalentumisilla voi 
olla olennainen haitallinen vaikutus Nordic Lightsin 
taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

• Yhtiö on holdingyhtiönä riippuvainen tytäryhtiöidensä 
liiketoiminnan tuotoista ja rahavirroista. 

YHTIÖN OSAKKEISIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ
• Yhtiön osakkeiden markkinahinta tai likviditeetti saat-

tavat vaihdella huomattavasti.
• Osakkeenomistajille tulevaisuudessa mahdollisesti 

jaettavasta osingosta tai maksettavasta pääomanpa-
lautuksesta ei ole takeita.

• Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien etu ei välttä-
mättä ole yhtenevä muiden osakkeenomistajien edun 
kanssa, ja merkittävä osakkeenomistaja saattaa myy-

dä huomattavan osan omistusosuudestaan, millä voi 
olla negatiivinen vaikutus Yhtiön osakekurssiin.

• Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä 
voi käyttää merkintäoikeuksiaan.

• Sijoittajat, joiden viitevaluutta on muu kuin euro, 
altistuvat Osakkeisiin sijoittaessaan tietyille 
valuuttariskeille.

YHTIÖN LISTAUTUMISANTIIN JA 
FN-LISTAUTUMISEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ
• FN-listautuminen aiheuttaa Yhtiölle lisäkustannuksia, 

eikä yhtiö välttämättä pysty täyttämään listayhtiönä 
toimimiseen liittyviä velvoitteita.First Northiin listat-
tuihin yhtiöihin ei sovelleta kaikkia samoja arvopape-
rimarkkinasäännöksiä kuin yhtiöihin, jotka on otettu 
kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla.

• Yhtiön yhtiöjärjestykseen on sisällytetty sijoittajien 
suojaamiseksi määräykset osuuksien muutosten il-
moitusvelvollisuudesta ja ostotarjousvelvollisuudesta, 
ja kyseisten määräysten noudattamatta jättäminen 
saattaa johtaa sijoittajien äänioikeuden käytön rajoit-
tamiseen ja Osakkeiden lunastamatta jättämiseen.

• Sijoittajat joutuvat tekemään sijoituspäätöksensä 
tilanteessa, jossa Listautumisannin lopullinen tulos ei 
ole vielä tiedossa.
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