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Disclaimer

This presentation has been prepared by the Company. The information on p p p y p y
which it is based has not been independently verified by any other person.

This presentation is not intended to provide the basis of any investment 
decision and should not be considered as a recommendation by the Company 

h h i i f h i E h hor any other person to the recipients of the presentation. Each person to whom 
this presentation is made must make his/her own independent assessment of 
the Company after making such investigations as he/she deems necessary. This 
presentation does not constitute an offer of or invitation to acquire any shares 
or other securities in the Companyor other securities in the Company.

Nothing in this presentation is, or should be relied upon as, a promise or 
representation as to the future.
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Toiminta-ajatuksemme

Kehitämme ja tarjoamme video- ja laajakaistatuotteita,
palveluita ja ratkaisuja kaapelioperaattoreille ja julkiselle
sektorille. Edistämme päivittäisen elämän sujuvuutta,
turvallisuutta ja tehokkuuttaturvallisuutta ja tehokkuutta.



Markkinatilanne Q1 2013

Video and Broadband Solutions
Markkinatilanne odotetusti vertailukautta hiljaisempi

• Kaapelioperaattoreiden verkkoinvestoinnit alhaisemmalla tasollaKaapelioperaattoreiden verkkoinvestoinnit alhaisemmalla tasolla
• Vertailukausi poikkeuksellisen vahva

• Videovalvontaprojektien toimitukset hyvällä tasolla (CTA)
• Euroopan epävarma taloustilanne• Euroopan epävarma taloustilanne

Uudet videopalvelut lisäävät edelleen tarvetta verkkokapasiteetin 
kasvattamiseen

Network Services
Markkinatilanne oli vertailukautta alhaisemmalla tasolla

• Uusien laajakaistaliittymien kysyntä Saksassa oli kausiluonteista• Uusien laajakaistaliittymien kysyntä Saksassa oli kausiluonteista 
alhaisempi

• Poikkeuksellisen pitkä talvijakso hidasti verkon kunnossapitotöitä ja 
kuituprojektejakuituprojekteja



TULOS Q1 - Teleste

Q1 2013 Q1 2012 Muutos%

Saadut tilaukset 43.4 49.1 -11.7%

Liikevaihto 45.8 51.1 -10.5%

EBIT 2.6 2.9 -11.4%

EBIT % 5.7% 5.7% n/a

Katsauskauden tulos 1.8 2.0 -11.2%
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Tulos Q1 - Video and Broadband Solutions

Q1 2013 Q1 2012 Muutos%

S d t til k t 21 4 26 4 18 8%Saadut tilaukset 21.4 26.4 -18.8%

Liikevaihto 23.8 27.5 -13.4%

EBIT 2.4 2.5 -3.5%

EBIT % 10.2% 9.2% n/a
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Tulos Q1 – Network Services

Q1 2013 Q1 2012 Muutos%

Saadut tilaukset 21.9 22.7 -3.5%Saadut tilaukset 21.9 22.7 3.5%

Liikevaihto 21.9 23.6 -7.1%

EBIT 0.2 0.4 -59.9%

EBIT % 0.8% 1.7% n/a
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Omavaraisuusaste
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Velkaantumisaste
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Tulevaisuuden näkymät ennallaan

Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu 
operaattoreiden tarjoamien uusien videopalveluiden 
myötä, joten arvioimme Video and Broadband 
Solutions liiketoiminta-alueen toimitustenSolutions liiketoiminta-alueen toimitusten 
kohdemarkkinoillamme saavuttavan vähintään vuoden 
2012 tason. Kaapelioperaattoreiden investoinnit 
painottuvat näkemyksemme mukaan vuoden toiselle 
puoliskollepuoliskolle. 

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto 
kohdemarkkinoillamme saavuttaa arviomme mukaan 
vähintään vuoden 2012 tason ja kannattavuus paranee 
vuoden 2012 tasosta tuottavuuden kehittymisen 
myötä. 

 Arvioimme vuoden 2013 liikevaihdon ja 
liiketuloksen saavuttavan vuoden 2012 tason. 
Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon 
liikevaihto ja liiketulos jäävät arviomme mukaanliikevaihto ja liiketulos jäävät arviomme mukaan 
alle vertailukauden.



Visiomme

 Alamme johtavana toimijana luomme modernia 
k il i l j k i jverkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja 

videoratkaisujen avulla.


