
SRV Yhtiöt Oyj 
Ylimääräinen 
yhtiökokous 22.6.2015 
 
 

1 



1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien 
valitseminen 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
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Esityslista 



6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista 
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Esityslista 



Toimitusjohtajan 
katsaus 
 

 

 

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja 

Ilkka Pitkänen, CFO 

 

 



Agenda 

• Tammi-maaliskuu 2015 ja 
vuoden 2015 tulosnäkymät 

 

• Liiketoiminnan nykyiset 
painopisteet 

 

• Yhtiön merkittävimmät 
hankkeet 

 

• Osakeantivaltuutus 
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Tammi-maaliskuu 2015 sekä vuoden 2015 
tulosnäkymät 
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Suurhankkeiden aloitukset kasvattivat 
tilauskantaa 

REDIn 
kauppakeskus- 

ja parkki-
urakan aloitus 

REDI ja 
Niittykummun 
metrokeskus 

Omaperus-
teisia asuntoja 
ei valmistunut 

Liikevaihto  

172,9 milj. €  

(+ 24,9 %) 

Liikevoitto  

2,5 milj. €  

(- 42,8 %)  

Tulos ennen veroja  

3,3 milj. €  

(+ 54,0 %) 
 

Tulos per osake 
0,05 € 

(+ 0,04 €) 
 

Tilauskanta  

1179,8 milj. € 

(+ 34,0 %) 

Omavaraisuusaste 

39,8 % 

(+ 0,8 %-yks.) 

AVAINLUVUT 

1-3 / 
2015 
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• Liikevaihtoa kasvatti REDIn kauppakeskus- ja 
parkkiurakan aloitus, jolloin liikevaihtoon kirjautui 
ennen virallista aloituspäätöstä jo tehdyn louhinta- 
ja muun infratyön osuus valmistusasteen 
mukaisesti 

 

 

• Liikevoittoa heikensi se, että omaperusteisia 
asuntoja ei valmistunut ja että tuloutunut 
toimitilatilauskanta koostui pääosin 
matalakatteisesta urakoinnista 

 

 

Liikevaihto  

157,1 milj. € 

(+ 26,3 %) 

Liikevoitto  

3,3 milj. € 

(- 49,5 %) 

1-3 / 
2015 

Suomen liiketoiminta: REDI kasvatti 
liikevaihtoa 
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Liikevaihto 

15,9 milj. € 

(+ 12,0 %) 

Liikevoitto  

0,7 milj. € 

(+ 1,2 milj €) 

1-3 / 
2015 

 

• Liikevaihdosta valtaosa muodostui Okhta Mall - ja 
Daily-kauppakeskusten rakentamisesta 

 

 

• Liikevoiton paraneminen johtui pääosin osakkuus- 
ja yhteisyritysten parantuneista tuloksista ruplan 
vahvistuessa 

 

 

• Markkinoihin liittyy poliittisesta tilanteesta 
johtuvia epävarmuustekijöitä, hankkeet kuitenkin 
etenevät pääosin suunnitellusti 

 

 

Kansainvälinen liiketoiminta: Venäjän 
hankkeet etenevät suunnitellusti 



Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

• SRV:lle 170 miljoonan euron 
urakkasopimus Tampereen 
yliopistollisen sairaalan 
uudisrakennusten 
toteuttamisesta 

• Asuntorakentaminen päässyt 
erinomaiseen vauhtiin: SRV 
käynnistänyt alkuvuodesta 
1200 asunnon rakentamisen 

• 630 omaperusteista 

• 270 asuntosijoittajille 

• Neuvottelu-
urakkasopimuksia 300 
asunnon rakentamisesta 



Vuoden 2015 tulosnäkymät 

REDI-kauppakeskuksen aloituksen ansiosta konsernin koko 
vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2014 
tasosta  (684,4 Me 1-12/2014). 
 
Tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 10-20 milj. euroa 
(18,5 Meur 1-12/2014). 



Liiketoiminnan nykyiset painopisteet 



Liiketoiminnan kolme tukijalkaa 
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91 %  
Kansainvälinen 
liiketoiminta 
  

9 %  

Suomen 
liiketoiminta 

 Toimistot ja liiketilat 
 Hotellit ja logistiikkatilat 
 Kallio- ja 
 infrahankkeet 
 Sairaalat ja muut erityistilat 

 Omistusasunnot 
 Vuokra-asunnot 
 Aluekehityshankkeet 

Kauppakeskukset 
Kauppakeskusoperointi 
Muut toimitilahankkeet 

*osuus Suomen liiketoiminnan liikevaihdosta 1-3/2015 

 
73 % * 

Toimitila-
rakentaminen 27 % * 

Asunto-
rakentaminen 



Hankekate % 

Riskitaso 

~ 20 % 

Rakentaminen Sovittujen 
lisävastuiden 

ottaminen 

Väliaikainen 
omistaminen 

Omakehitteiset 
hankkeet 

Omaperusteiset 
hankkeet 

Omaperusteisten 
kauppakeskushankkeiden 
omistaminen 

Pidempiaikainen 
omistus 

Urakointi 

~ 15 % 

~ 10% 

Fokus toimenpiteissä kannattavuuden 
kasvattamiseksi 
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Urakoinnin 
kannattavuuden 

kasvattaminen 

Omakehitteisen 
urakoinnin 
lisääminen 

Omaperusteisten 
hankkeiden 

käynnistäminen 

Kauppakeskus-
hankkeiden  

käynnistäminen 

 Välitön vaikutus kannattavuuteen                                                          Pitkän ajanjakson vaikutus 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Etmia 1&2 
                                        

Pearl Plaza 1 
                                                

Pearl Plaza 2 (ei päätöstä) 
                                                  

Okhta Mall 
                                                          

Daily 
                                                          

REDI kauppakeskus ja 
parkki                                                                       

Strategiakausi 

Rakentaminen ja vuokraus 
Vuokraliiketoiminnan stabilisointi (n. 2-4 v.) 
Exit-vaihe  

Käynnissä olevien kauppakeskushankkeiden 
arvioitu toteutuminen 



Merkittävimmät hankkeet 



REDI – kantakaupungin suurin kauppakeskus 

Sopimus 
allekirjoi-
tettu 225 

milj. euron 
projekti-
luotosta 

SRV 
allekirjoit-
tanut 390 
milj. euron 
urakkasopi-

mukset 

SRV 40%, 
Ilmarinen 

30%,  
OP-Pohjola 

15%,  
LähiTapiola 

15% 

Aukeaa 
2018 



 

• Keskellä kaupunkia, silti meren 
rannalla lähellä luontoa 

• Oman metroaseman 
lisäksi REDIin voi saapua ratikalla, 
bussilla, omalla autolla, kävellen, 
pyörällä tai vaikka veneellä 

• Kantakaupungin suurin 
kauppakeskus, jossa lähes 200 
liikettä ja monipuoliset palvelut 

• Suomen korkeimmat talot – jopa 
132 m 

• Asuntoja kuudessa tornitalossa – 
koteja 2 000 ihmiselle 

• Yksi toimisto- ja yksi hotellitorni 

• Kokonaisuudessaan REDI nousee 
Kalasatamaan vuoteen 2023 
mennessä 

 

 

 

REDI – reilusti yli miljardin euron odotettu 
liikevaihto vajaan 10 vuoden aikana 



Niittykummun metrokeskus 

Liikekeskus 
valmis 
2016 

24- ja 12-
kerroksiset 
asuintornit 

valmiit 2017 
ja 2018 

Liikekeskus 
myytiin OP-
Vuokratuot-
to -erityis-

sijoitus-
rahastolle 



SRV rakentaa Suomen terveydenhuoltoa, kulttuuria ja 
koulutusta 

TERVEYDENHUOLTO 
- Uusi Lastensairaala, Helsinki 
- TAYSin Etupiha, Tampere 
- Kalasataman TeHyKe, Helsinki 
- Naistenklinikan peruskorjaus ja laajennus, 
Helsinki 
- Jorvin sairaalan  päivystyslisärakennus, 
Espoo 
-HUSLAB, Helsinki 
 

KULTTUURI 
-Helsingin Kaupunginteatterin peruskorjaus, 
Helsinki 
 
KOULUTUS 
- TTY Kampusareena, Tampere 
- Opinmäen Kampus, Espoo 
 
ALUERAKENTAMINEN 
- Tapiolan keskustan kehittäminen, Espoo 
- Kehäradan lentoaseman tunneli, Vantaa 
- Länsimetron Koivusaaren asema, Helsinki 

 



Kauppakeskukset Pietarissa ja Moskovassa 
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Pearl Plaza, Pietari 
- SRV:n omistus 50 % 
- Avattiin elokuussa 2013 
- Kävijämäärä ja myynti kasvaneet jatkuvasti 
- 99 % vuokrattu 
- Kokonaisinvestointi 150 milj. euroa 

Okhta Mall, Pietari 
- SRV:n omistus 45% (+15%) 
- 42 % tiloista vuokrattu tai varattu, 
neuvottelut käynnissä 25 % tiloista 
- Kokonaisinvestointi 225 milj. euroa 
- Valmistuu 2016 

Daily, Suur-Moskovan alue 
-SRV:n omistus 20 % 
- Lopullisia vuokrasopimuksia 20 % tiloista, 
neuvottelut käynnissä 32 % tiloista 
- Kokonaisinvestointi 55 milj. euroa 
- Valmistuu 2016 

Palkinto: 
Venäjän paras 
kauppakeskus 

kokoluokassaan 



Osakeantivaltuutus 
Ilkka Pitkänen, CFO 



Osakeantivaltuutus 

• Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 27 000 000 
osaketta. Suunnitelmana on lisätä yhtiön omaa pääomaa 30–50 
miljoonalla eurolla  

• Hallitus päättää myöhemmin osakeannin määrästä ja sen ehdoista 
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Koko 

• Alustavan selvityksen mukaan ja markkinatilanteesta riippuen 
osakeanti arvioidaan toteutettavan vuoden 2015 loppuun mennessä 

Ajoitus 

• Jo käynnissä olevien ja mahdollisten tulevien kasvuhankkeiden 
rahoittamiseksi ja taserakenteen vahvistamiseksi 

Käyttötarkoitus 



6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista 
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Esityslista 

• Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien tai 
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta seuraavasti 

• Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien tai yhtiön hallussa olevien omien 
osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 27 000 000 
osaketta, mikä vastaa noin 73,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli antivaltuutus 
käytettäisiin kokonaan, tämä vastaisi 42,3 % osuutta yhtiön osakkeista ja äänistä 

• Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön rahoitustarpeen turvaamiseksi ja taserakenteen 
vahvistamiseksi 

• Valtuutuksen perusteella hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Osakkeiden 
antaminen voi myös tapahtua osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen 
suunnatulla osakeannilla 

• Valtuutus on voimassa 31.3.2016 asti eikä se kumoa 15.3.2011 varsinaisen 
yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta, joka on voimassa 15.3.2016 saakka ja 
jonka nojalla voidaan antaa enintään 3 676 846 yhtiön osaketta 

• Yhtiökokouspäivänä SRV Yhtiöt Oyj omistaa 1 171 807 omaa osakettaan 



6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista (jatkoa) 
- Keskustelu ehdotuksen johdosta 

- Päätöksenteko 
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Esityslista 

 



7. Kokouksen päättäminen 
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Esityslista 



SRV Yhtiöt Oyj 
Ylimääräinen 
yhtiökokous 22.6.2015 
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