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AVIDLYN PUOLIVUOSI
KATSAUS 1.1.–30.6.2020:
Liikevaihto kasvoi 10,0
prosenttia 13 miljoonaan
euroon ja käyttökate
nousi 23,8 prosenttia
0,5 miljoonaan euroon.
Pääpaino Avidlyn toiminnassa oli alkuvuonna liiketoiminnan perustan vahvistamisessa ja
taloudellisen aseman parantamisessa sekä kansainvälisen kasvun mahdollistamisessa.
Koronaviruspandemia hidasti Markkinointipalvelujen kysyntää kevään pahimpina
koronakuukausina, mutta Inbound-liiketoiminta kasvoi hyvin koko katsauskauden ajan.

Tammi–kesäkuu 2020
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Liikevaihto oli 12 963 tuhatta euroa (11 781), kasvua 10,0 %.
Myyntikate oli 9 326 tuhatta euroa (9 415), laskua -0,9 %. Jatkuvien palveluiden osuus
myyntikatteesta oli noin 43 % (noin 33 %).
Käyttökate oli 530 tuhatta euroa (428), kasvua 23,8 %.
Konsernin liiketulos oli -403 tuhatta euroa (-299) eli -3,1 % liikevaihdosta (-2,5 %). Liiketulokseen
sisältyy yhteensä noin 100 tuhannen euron kulu, josta puolet kohdistuu maaliskuussa päättyneisiin
yhteistoimintaneuvotteluihin ja puolet kesäkuussa päättyneeseen merkintäoikeusantiin
(vertailukaudella yhteistoimintaneuvottelujen kuluja 98 tuhatta euroa).
Markkinointipalvelujen liiketulos oli -455 tuhatta euroa (116), ja siihen sisältyy noin 50 tuhatta euroa
kulua maaliskuussa päättyneistä yhteistoimintaneuvotteluista (vertailukaudella 98 tuhatta euroa).
Inbound-markkinoinnin liiketulos oli 42 tuhatta euroa (-415). Vertailukaudella erään sisältyi noin 66
tuhatta euroa yritysostojen järjestelykuluja.
Kauden tulos oli -465 tuhatta euroa (-428) eli -3,6 % liikevaihdosta (-3,6 %).
Osakekohtainen tulos oli -0,17 euroa (-0,18).
Avidly Oyj toteutti maaliskuussa yhteistoimintaneuvottelut toiminnan tehostamiseksi
sekä touko–kesäkuussa 2,5 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin yhtiön oman
pääoman vahvistamiseksi. Lisäksi Avidly sopi kesäkuussa 2,5 miljoonan euron pitkäaikaisesta
rahoitusjärjestelystä yhtiön likviditeetin vahvistamiseksi ja kasvun tukemiseksi.

Näkymät vuodelle 2020
Maailmantalouden epävarman tilanteen vuoksi Avidlyn liiketoiminnan ennustettavuus on heikentynyt eikä
yhtiö anna arviota vuoden 2020 liikevaihdosta ja liiketuloksesta. Seuraamme jatkuvasti koronapandemian
vaikutuksia asiakkaidemme liiketoimintaan ja kysyntänäkymiimme, ja sopeutamme tarvittaessa
toimintaamme kysyntää vastaavaksi.
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Toimitusjohtaja Jesse Maula:
Avidlyn liikevaihto kasvoi tammi–kesäkuussa 10 prosenttia 13 miljoonaan euroon. Liikevaihto
kasvoi Inbound-toiminnassa 43 % vertailukaudesta vuonna 2019 tehdyn Netpress-yrityskaupan ja
liiketoiminnan orgaanisen kasvun ansiosta. Markkinointipalvelujen liikevaihto oli vertailukauden tasolla,
kun koronaviruspandemia hidasti kysyntää pahimpina koronakuukausina. Avidlyn kattava palvelutarjonta,
laaja asiakaskunta ja vahva digitaalinen osaaminen osoittautuivat vahvuudeksi kysynnän heikennyttyä
koronaviruspandemian seurauksena.
Käyttökatteemme (EBITDA) nousi vertailukaudesta ja oli 0,5 miljoonaa euroa. Liiketulos jäi 0,4 miljoonaa
euroa tappiolliseksi, mutta kannattavuutemme parani katsauskauden loppua kohden. Olen tyytyväinen
siihen, että olemme onnistuneet parantamaan taloudellisen kehityksemme suuntaa, mutta meillä on vielä
paljon tehtävää liiketoiminnan saattamisessa haluamallemme kannattavuustasolle.
Maaliskuussa päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden, kesäkuussa toteutuneen merkintäoikeusannin
sekä kesäkuussa solmitun pitkän aikavälin rahoitusjärjestelyn ansiosta liiketoimintamme on nyt
huomattavasti vakaammalla taloudellisella pohjalla kuin vuoden alussa. Samanaikaisesti olemme
uudistaneet ajattelumallejamme ja tehostaneet toimintatapojamme, muun muassa luomalla uuden tiimijaon
Helsingin ja Turun toimistoissa. Olen ylpeä siitä uusiutumiskyvystä ja joustavuudesta, jota avidlylaiset ovat
osoittaneet sisäisten kehityshankkeiden läpiviemisessä sekä erityisesti asiakkaidemme palvelemisessa
koronapandemian luomassa poikkeustilanteessa.
Suuri kiitos kuuluu myös asiakkaillemme, jotka ovat uskaltaneet jatkaa panostuksiaan ja jotka omaksuivat
ketterät etätyötavat nopeasti pandemian levittyä toimintamaihimme. Yhdessä asiakkaidemme kanssa
olemme pystyneet löytämään digitaalisia toimintamalleja, jotka ovat mahdollistaneet toiminnan haastavassa
markkinatilanteessa.
Vuoden 2020 alussa käynnistimme strategian päivitysprojektin, jonka avulla kiteytämme, millaisia
haluamme jatkossa olla, miten Avidly positioituu markkinoilla ja millaiselta Avidlyn brändi näyttää ja tuntuu
tulevaisuudessa. Tämä työ on edennyt hyvin, ja tiedotamme lisää asiasta syksyn aikana.

KESKEISET TUNNUSLUVUT
1 000 EUROA

1–6 2020

1–6 2019

Muutos %

1–12 2019

Liikevaihto

12 963

11 781

10,0

22 131

Myyntikate

9 326

9 415

-0,9

17 266

530

428

23,8

-603

Liiketulos

-403

-299

-34,8

-2 392

Tulos ennen veroja

-510

-419

-21,7

-2 593

232

229

1,3

246

Tulos/osake, euroa

-0,17

-0,18

-1,03

Tulos/osake (laimennettu), euroa

-0,17

-0,18

-1,03

Omavaraisuusaste, %

39,2 %

50,9 %

38,5 %

Oman pääoman tuotto, %

Käyttökate (EBITDA)

Henkilöstön määrä keskimäärin

-5,8 %

-4,9 %

-32,2 %

Oma pääoma/osake, euroa

1,82

3,65

2,84

Nettovelkaantumisaste, %

-1,8%

25,7 %

55,1 %

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä,
painotettu keskiarvo tilikauden aikana

2 691 971

2 364 718

2 409 549

Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä kauden lopussa

4 960 792

2 416 560

2 473 290
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Merkittävät tapahtumat katsauskaudella
Yhteistoimintaneuvottelut toiminnan tehostamiseksi
Avidlyn vuoden 2019 tappiollisen tuloksen ja organisaation uudistamistarpeen vuoksi Avidly-konserni
käynnisti 5.3.2020 yhteistoimintaneuvottelut , joiden kohteena olivat Avidly Marketing Oy:n, Avidly Media
Oy:n ja Avidly Inbound Finland Oy:n kaikki työntekijät sekä Avidly Oyj:n Helsingin toimipisteen organisaatioon
kuuluvat työntekijät. Yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena 13 työntekijän työsuhde päättyi ja kolme
henkilöä lomautettiin määräajaksi vuoden 2020 aikana. Lisäksi joitakin henkilöitä irtisanoutui neuvotteluiden
aikana.
Sopeutustoimien ansiosta Avidly-konserni saavuttaa noin 1,0 miljoonan euron säästöt vuoden 2020 aikana,
joista valtaosa kohdistuu toiselle vuosipuoliskolle. Sopeutustoimiin liittyvät kertakulut ovat noin 50 tuhatta
euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

2,5 miljoonan euron merkintäoikeusanti yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi
Avidly Oyj:n hallitus päätti toukokuussa merkintäoikeusannista varsinaisen yhtiökokouksen 2020 antaman
valtuutuksen perusteella. Annin tarkoituksena oli vahvistaa yhtiön omaa pääomaa. Osakeanti merkittiin
kokonaan, minkä seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä kaksinkertaistui 2 487 502 osakkeesta 4 975
004 osakkeeseen.
Osakkeen merkintähinta annissa oli 1,00 euroa eli annin koko oli noin 2,5 miljoonaa euroa.
Merkintäoikeusantiin liittyvät kertakulut rahoituskulut huomioiden olivat noin 0,1 miljoonaa euroa
ensimmäisellä vuosipuoliskolla, joten annin nettovaikutus omaan pääomaan oli noin 2,4 miljoonaa euroa.

2,5 miljoonan euron rahoitusjärjestely yhtiön likviditeetin parantamiseksi
Avidly tiedotti kesäkuun lopussa sopineensa yhtiön nykyisen pankin ja kahden suomalaisen vakuutusyhtiön
kanssa pitkän aikavälin 2,5 miljoonan euron vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta yhtiön likviditeetin
vahvistamiseksi sekä kasvun tukemiseksi. Rahoitusjärjestelyyn sisältyy kolmannen osapuolen antama
takaus.
Rahoitusjärjestelyn ensimmäinen 1,5 miljoonan euron lainaerä nostettiin 30.6.2020. Jäljelle jäävän 1,0
miljoonan euron nosto on ehdollinen yhtiön rahoittajien asettamille ehdoille, jotka koskevat Avidly-konsernin
käyttökatetta tammi–syyskuussa 2020 sekä Avidlyn johdon arviota koko vuoden 2020 käyttökatteesta.
Toinen erä nostetaan ehtojen toteutuessa viimeistään 30.11.2020. Rahoitussopimukseen sisältyy lisäksi
muita rahoitussopimuksille tavanomaisia ehtoja kuten kovenanttiehto omavaraisuusasteesta.

Taloudellinen kehitys
Liikevaihto ja myyntikate
Tammi–kesäkuussa 2020 Avidly-konsernin liikevaihto kasvoi 10 %, ja oli 12 963 tuhatta euroa (11 781).
Koronaviruspandemia ja siitä seurannut markkinoinnin ja myynnin asiantuntijapalvelujen kysynnän
hidastuminen Suomen pahimpina koronakuukausina näkyivät Markkinointipalvelujen liikevaihdossa, joka
pysyi vertailukauden tasolla.
Inbound-liiketoiminnassa liikevaihto kasvoi puolestaan 42,5 %. Elokuussa 2019 toteutunut saksalaisen
Inbound-yhtiö Netpressin yritysosto selittää segmentin kasvusta noin 80 %, ja liiketoiminnan orgaaninen
kasvu loput. Molempien segmenttien kohdalla palvelutarjontamme kattavuus ja vahva digitaalinen
osaaminen osoittautuivat selkeiksi vahvuuksiksi kevään poikkeuksellisessa markkinatilanteessa.
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LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN
1 000 EUROA

1–6 2020

1–6 2019

Muutos, %

1–12 2019

9 250

9 175

0,8

16 723

Markkinointipalvelut
Inbound-markkinointi
Avidly-konserni, yhteensä

3 713

2 606

42,5

5 408

12 963

11 781

10,0

22 131

Inbound-liiketoiminnan myyntikatteen paraneminen noin 28 %:lla kompensoi lähes täysin
Markkinointipalvelujen myyntikatteen heikkeneminen 11 %:lla. Koko konsernin myyntikate laski 0,9 % ja oli
9 326 tuhatta euroa (9 415). Jatkuvien palveluiden osuus myyntikatteesta oli noin 43 % (33 %).

MYYNTIKATE SEGMENTEITTÄIN
1 000 EUROA
Markkinointipalvelut

1–6 2020

1–6 2019

Muutos, %

1–12 2019

6 237

7 008

-11,0

12 299

Inbound-markkinointi

3 089

2 407

28,3

4 967

Avidly-konserni, yhteensä

9 326

9 415

-0,9

17 266

Taloudellinen tulos
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut laskivat 2 % vertailukaudesta 7 082 tuhanteen euroon
(7 192) katsauskaudella toteutettujen sopeutustoimien vuoksi. Maaliskuussa päättyneiden
yhteistoimintaneuvottelujen lisäksi Avidly sopeutti henkilöstömääräänsä joustavasti touko–kesäkuussa
kysyntää vastaavaksi erilaisin loma- ja lomautusjärjestelyin. Konsernin käyttökate (EBITDA) nousi 24 % ja oli
530 tuhatta euroa (428) eli 4,1 % liikevaihdosta (3,6 %).
Avidlyn liiketulos heikkeni ja oli -403 tuhatta euroa (-299). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli -3,1 %
(-2,5 %) ja myyntikatteesta -4,3 % (-3,2 %). Markkinointipalvelujen liiketulokseen sisältyi 50 tuhannen
euron kulu, joka liittyy maaliskuussa käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena päättyneisiin
työsuhteisiin (vertailukaudella 98 tuhatta). Osakeantiin ja lainajärjestelyihin liittyvät liiketulokseen
vaikuttavat kulut olivat noin 50 tuhatta euroa.
Netpress GmbH:n lisäkauppahintavelan pienentyminen 64 tuhatta euroa on kirjattu Liiketoiminnan muihin
tuottoihin sekä vastaava liikearvon pienentyminen poistoihin.
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LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
1 000 EUROA
Markkinointipalvelut
Inbound-markkinointi
Avidly-konserni, yhteensä

1–6 2020

1–6 2019

Muutos, %

1–12 2019

-445

116

-483,6

-1 301

42

-415

110,1

-1 091

-403

-299

-34,8

-2 392

1–6 2020

1–6 2019

Muutos, %

1–12 2019

-445

116

-483,6

-1 301

42

-349

112,0

-961

-403

-233

-73,0

-2 262

OIKAISTU LIIKEVOITTO* SEGMENTEITTÄIN
1 000 EUROA
Markkinointipalvelut
Inbound-markkinointi
Avidly-konserni, yhteensä

*A
 vidly julkaisee yritysostojen järjestelykuluilla oikaistun liikevoiton vaihtoehtoisena tunnuslukuna. Tämä vaihtoehtoinen
tunnusluku ei perustu IFRS:ään. Sen tarkoituksena on kuvata jatkuvan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantaa
vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Tammi–kesäkuussa 2020 ei ollut yritysostoihin liittyviä järjestelykuluja.
Vertailukaudella järjestelykuluja oli 66 tuhatta euroa.

Tase ja rahoitusasema
Avidlyn taseen loppusumma oli kesäkuun lopussa 22 978 tuhatta euroa (17 292). NetPress GmbH:n tase
on yhdistelty konsernin taseeseen 28.8.2019 alkaen, ja lisäksi katsauskaudella toteutetut osakeanti ja
rahoitusjärjestely kasvattivat tasetta.
Taseen liikearvo oli katsauskauden päättyessä yhteensä 7 667 tuhatta euroa (6 790). Liikearvon muutokseen
vaikutti vertailukauden jälkeen tapahtunut Netpress GmbH:n hankinta sekä sen lisäkauppahinnan
tarkentuminen katsauskaudella. Tilinpäätöksen yhteydessä toteutetuissa arvonalentumistesteissä ei ole
todettu tarpeita omaisuuserien arvonalennuksiin.
Kesäkuun lopussa tiedotetun rahoitusjärjestelyn ensimmäinen 1,5 miljoonan euron lainaerä nostettiin
30.6.2020, mikä näkyy rahoitusvelkojen kasvuna. Taseen muihin velkoihin sisältyi 30.6.2020 yhteensä
357 tuhatta euroa varausta lisäkauppahinnan maksuista vuonna 2019 toteutuneeseen NetPress GmbHyritysostoon liittyen. Katsauskaudella maksettiin vuonna 2017 toteutuneeseen markkinointiviestintätoimisto
Pakkahuoneen yritysostoon liittyvä lisäkauppahinta 80 tuhatta euroa, mikä pienensi taseen muita velkoja.
Konsernin oma pääoma kasvoi katsauskaudella toteutetun merkintäoikeusannin seurauksena 2 487 502
eurolla ja laski katsauskauden tappiollisen tuloksen vuoksi. Yhtiön oma pääoma oli kesäkuun lopussa 9 015
tuhatta euroa (8 810). Omavaraisuusaste 30.6.2020 oli 39,2 % (50,9 %). Oma pääoma osaketta kohti oli
1,82 euroa (3,65).
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VARAT SEGMENTEITTÄIN
1 000 EUROA
Markkinointipalvelut

30.6.2020

30.6.2019

Muutos, %

31.12.2019

18 447

12 967

42,3

14 897

4 531

4 325

4,8

3 361

22 978

17 292

32,9

18 258

30.6.2020

30.6.2019

Muutos, %

31.12.2019

Markkinointipalvelut

9 286

6 409

44,9

7 779

Inbound-markkinointi

4 677

2 073

125,6

3 445

13 963

8 482

64,6

11 224

Inbound-markkinointi
Avidly-konserni, yhteensä

VELAT SEGMENTEITTÄIN
1 000 EUROA

Avidly-konserni, yhteensä

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 2 516 tuhatta euroa (-821), ja siihen vaikutti erityisesti käyttöpääoman
muutos 2 163 tuhannella eurolla.
Rahoituksen rahavirta oli 3 645 tuhatta euroa (2 579), ja siihen vaikutti erityisesti katsauskaudella toteutetut
merkintäoikeusanti ja rahoitusjärjestelyt.
Konsernin korollinen velka 30.6.2019 oli 5 605 tuhatta euroa (3 526) ja nettovelkaantuneisuusaste -1,8
% (25,7 %). Konsernin velkaantumista lisää yhden tytäryhtiön koroton saneerausvelka, joka maksetaan
ohjelman mukaisesti loppuun vuonna 2020.

Investoinnit, tutkimus- ja kehitysmenot
Avidlyn investointien rahavirta oli katsauskaudella yhteensä -876 tuhatta euroa (-3 522). Avidly sai
katsauskaudella Business Finlandin koronaepidemian aiheuttamaan häiriötilanteeseen tarkoitetun 100
tuhannen euron rahoituksen liiketoiminnan kehityshankkeisiin.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 232 (229) henkilöä. Kesäkuun lopussa
henkilöstömäärä oli 223 (243). Henkilöstömäärä kasvoi yrityskauppojen ja kasvurekrytointien seurauksena
ja laski muun muassa maaliskuussa päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena.

Muutokset konsernirakenteessa
Avidlyn konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

Konsernin emoyhtiö
Konsernin emoyhtiö Avidly Oyj:n liikevaihto tammi–kesäkuussa oli 4 389 tuhatta euroa (4 166), liiketulos oli
-281 tuhatta euroa (-164) ja katsauskauden tulos -357 tuhatta euroa (-239).
Kauden lopussa emoyhtiön taseen loppusumma oli 18 823 tuhatta euroa (13 973) ja oma pääoma 12 029
tuhatta euroa (9 730). Omavaraisuusaste oli 63,9 % (69,6 %).
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Yhtiökokous
Avidlyn varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.4.2020 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2019.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella ilmenevät tappiot siirretään voitto-/tappiotilille ja että voitonjakokelpoisista
varoista ei jaeta osinkoa.
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Joakim Fagerbakkin, Juha Mikkolan, Ville Skogbergin ja
Jari Tuovisen toimikaudeksi, joka päättyy yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi Joakim Fagerbakkin hallituksen puheenjohtajaksi ja
Jari Tuovisen hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemen ja varatilintarkastajaksi KHTtilintarkastaja Veikko Terhon.
Yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia on käsitelty alla kohdassa Voimassa olevat valtuutukset.

Osakkeet ja osakepääoma
Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen. Avidly Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq
First North -markkinapaikalla Helsingissä kaupankäyntitunnuksella AVIDLY.

Osakkeiden vaihto ja yhtiön markkina-arvo
Alkuvuonna 2020 Avidlyn osakkeita vaihdettiin yhteensä 706 878 kappaletta (198 144) eli noin 26 % (8 %)
yhtiön koko osakekannasta (kauden keskimääräisestä osakemäärästä laskettuna). Osakkeen kurssi kauden
viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 1,45 euroa (5,98). Katsauskauden ylin kaupankäyntikurssi oli 5,22 euroa
(6,50) ja alin 1,10 euroa (5,12). Avidly Oyj:n ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli katsauskauden
lopussa 7,2 miljoonaa euroa (11,8).

Osakepääoma, osakkeiden määrä ja osakeomistus
Katsauskauden alussa osakkeiden määrä oli 2 487 502, osakepääoma 322 tuhatta euroa ja omistajien
kokonaismäärä 847.
Avidly Oyj:n hallitus päätti toukokuussa merkintäoikeusannista yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi
varsinaisen yhtiökokouksen 2020 antaman valtuutuksen perusteella. Merkintäoikeusannissa merkittiin
kaikki tarjolla olleet osakkeet ja yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi annin seurauksena 2 487 502
osakkeella. Osakkeen merkintähinta annissa oli 1,00 euroa eli annin koko oli noin 2,5 miljoonaa euroa.
Kesäkuun lopussa yhtiön osakkeiden määrä oli 4 975 004 osaketta, joista ulkona olevia oli 4 960 792.
Osakepääoma oli edelleen 322 tuhatta euroa. Osakkeenomistajien määrä kasvoi hieman ja oli 956.
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella oli 2 691 971 (2 364 718).
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan suora sekä välillinen (määräysvallan sekä vaikutusvallan
kautta) omistus oli kesäkuun lopussa yhteensä noin 16 % (14 %). Yhtiöllä ei ollut katsauskauden
päättyessä voimassa olevaa optio-ohjelmaa tai muuta osakepohjaista insentiivimallia, mutta yhtiön
hallitus päätti johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä katsauskauden jälkeen heinäkuussa.
Kannustinjärjestelmää on kuvattu alla kohdassa Katsauskauden jälkeiset tapahtumat.

Omat osakkeet
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrässä ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella.
Kesäkuun lopussa yhtiön omien osakkeiden määrä oli 14 212 kappaletta eli 0,3 % kaikista osakkeista
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Johdon kannustimien siirtyminen
Yhtiön entisten avainhenkilöiden hallussa olevat yhteensä 27 813 Yhtiön kannustin- ja
sitouttamistarkoituksessa annettua osaketta pyritään siirtämään Yhtiön johtoryhmän jäsenille arviolta
elokuun 2020 aikana.

Voimassa olevat valtuutukset
Avidlyn varsinainen yhtiökokous 1.4.2020 valtuutti, aiemmat käyttämättömät valtuudet peruuttaen,
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Hankittavien osakkeiden määrä voi olla enintään 248 750 kappaletta, mikä vastaa
enintään noin 10 % Avidly Oyj:n kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä (noin 5 % katsauskauden
lopussa). Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin
Pörssi) ylläpitämän Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuneeseen
hankintahetken arvoon.
Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita
hankitaan. Hankitut omat osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus
on voimassa 30.6.2021 asti. Avidly ei katsauskaudella hankkinut omia osakkeita tämän tai aiemman
valtuutuksen nojalla.
Varsinainen yhtiökokous 1.4.2020 valtuutti hallituksen myös päättämään yhdestä tai useammasta
maksuttomasta ja/tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita tai päättää osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optiooikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisen tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen perusteella osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 700
000 osaketta, joka vastaa enintään noin 59,8 % Avidly Oyj:n kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella
tehtävällä päätöksellä annettujen ja/tai luovutettujen osakkeiden ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisten optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien perusteella annettavien
osakkeiden jälkeen. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta
osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien
antamisesta.
Yhtiön hallitus käytti valtuutusta katsauskaudella päättäessään 14.5.2020 osakkeenomistajille suunnatusta
2 487 502 uuden osakkeen merkintäoikeusannissa. Kesäkuun lopussa käyttämättömän valtuutuksen
osakemäärä oli 1 212 498 osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka.
Molemmat valtuutukset kumosivat aikaisemmin annetut vastaavat valtuutukset.
Yhtiökokouksen päätökset ovat kokonaisuudessaan luettavissa Avidlyn internetsivuilla
https://investors.avidlyagency.com/tiedotteet?news=97EBAC103E6B3EE3 .

Yhtiön johto
VTM Jesse Maula aloitti Avidlyn toimitusjohtajana 1.1.2020 ja KTM Hans Parvikoski aloitti yhtiön
talousjohtajana 1.2.2020. Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskaudella myös varatoimitusjohtaja Ismo
Nikkola, Suomen toiminnoista vastaava operatiivinen johtaja Teea Björklund ja kansainvälisistä toiminnoista
vastaava operatiivinen johtaja Ingunn Bjøru.
Jufo Peltomaa nimitettiin 16.6.2020 Avidly Oyj:n luovaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloitti
tehtävässä 1.8.2020.
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Liiketoiminnan lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Avidlyn riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleisen talouden tilan kehittymiseen.
Koronaviruspandemian mahdollinen toinen aalto Avidlyn toimintamaissa voi heikentää asiakkaidemme
liiketoimintaedellytyksiä ja palvelujemme kysyntää nopeastikin. Seuraamme pandemian vaikutuksia
asiakkaidemme liiketoimintaan ja kysyntänäkymiimme, ja sopeutamme tarvittaessa toimintaamme kysyntää
vastaavaksi.
Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä yrityskauppoihin sekä kansainvälistymiseen liittyvät riskit saattavat
heikentää yhtiön kannattavuutta.
Pidemmällä aikavälillä yhtiön vakavaraisuus saattaa aiheuttaa epävarmuutta, ellei yhtiö pysty säilyttämään
kannattavuuttaan. Yhtiön riskejä on kuvattu laajemmin vuosikertomuksen 2019 yhteydessä.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä yhtiön johdolle
Yhtiön hallitus päätti heinäkuussa uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän
perustamisesta konsernin johdolle. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on linjata osakkeenomistajien ja
johdon tavoitteet Yhtiön pitkän aikavälin arvon kasvattamiseksi ja lisätä johdon sitoutumista Yhtiöön sekä
tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemissuunnitelma. Kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuuluvat
toimitusjohtaja Jesse Maula, talousjohtaja Hans Parvikoski sekä operatiivinen johtaja Ingunn Bjøru.
Kannustinjärjestelmässä on yksi ansaintajakso (1.6.2020–31.5.2023), jonka aikana kannustinjärjestelmän
osallistujat voivat ansaita sijoitukseen perustuvan palkkion ja suoriteperusteisen palkkion.
Suoriteperusteinen palkkion osa maksetaan, muiden ehtojen täyttyessä, mikäli Yhtiön osakekurssi ylittää
tarkasteluhetkellä 2,30 euroa. Täyden suoriteperusteisen palkkion saaminen edellyttää 6,50 euron
osakekurssia tarkasteluhetkellä.
Kannustinjärjestelmän palkkiot maksetaan kokonaan Yhtiön osakkeina vuoden 2023 syyskuun loppuun
mennessä. Yhtiön hallitus päättää, annetaanko palkkiona yhtiön uusia osakkeita, yhtiön hallussa olevia
osakkeita vai rahaa. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot ovat enintään 569 580 yhtiön
osaketta, mikä vastaa enintään noin 10,27 prosentin laimennusvaikutusta, mikäli palkkio maksetaan
kokonaisuudessaan yhtiön uusina osakkeina.
Kannustinjärjestelmän ehtoja ja palkkiona maksettavien osakkeiden luovutukseen liittyviä ehtoja
on kuvattu tarkemmin 15.7.2020 annetussa yhtiötiedotteessa
https://investors.avidlyagency.com/tiedotteet?news=2223C8479E990CEF.

Netpress GmbH -yrityskaupan lisäkauppahinnan maksu ja suunnattu osakeanti Netpress
GmbH:n myyjille
Avidlyn hallitus päätti heinäkuussa vuonna 2019 toteutetun Netpress GmbH (Netpress) yrityskaupan
lisäkauppahinnan maksun perusteiden ja ajoituksen muuttamisesta, koska Netpressin liiketoiminta
on kehittynyt hyvin viimeisen 12 kuukauden aikana. Päätösten seurauksena Avidly Oyj maksoi 357
184,72 euron suuruisen lisäkauppahinnan Netpressin myyjille 23.7.2020. Lisäkauppahinta maksettiin
kokonaisuudessaan 238 282 uuden Avidlyn osakkeen suuruisella maksuttomalla suunnatulla osakeannilla
eikä se sisältänyt käteisosuutta. Lisäkauppahintana annettuihin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus, joka
on voimassa 29.8.2021 asti.
Lisäksi hallitus päätti Netpressin myyjille kohdistetusta suunnatusta osakeannista, jolla nopeutetaan
integraatioprosessia ja sitoutetaan Netpressin myyjät vahvemmin Avidly-konserniin. Netpressin myyjille
tarjottiin 23.7.2020 toteutetussa suunnatussa maksullisessa osakeannissa 76 718 Avidlyn uutta osaketta
1,499 euron osakekohtaista merkintähintaa vastaan.
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Osakkeiden merkintähinta vastaa Avidlyn osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia
30 päivän ajanjaksolla 22. kesäkuuta 2020 ja 22. heinäkuuta 2020 välisenä aikana Nasdaq Helsingin
ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinalla. Osakeannin yhteenlaskettu merkintähinta
maksua vastaan oli 115 000,00 euroa, joka kokonaisuudessaan kirjatttiin Avidlyn sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon.
Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi 315 000 osakkeella 5 290 004 osakkeeseen uusien osakkeiden
rekisteröinnin jälkeen. Uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämällä First
North Growth Market -markkinapaikalla 17.8.2020.
Yhtiön hallitus päätti suunnatuista osakeanneista varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2020 sille antaman
valtuutuksen perusteella.

Taloudellinen informaatio
Avidly julkistaa tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2020 torstaina 4.3.2021 ja vuoden 2020 tilinpäätöksen
sisältävän vuosikertomuksen torstaina 11.3.2021.
Helsingissä, 25. päivänä elokuuta 2020

AVIDLY OYJ
HALLITUS

Lisätiedot:
•
•

Jesse Maula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 548 0248
Hans Parvikoski, talousjohtaja, puh. +358 40 586 6154

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puh. +358 9 6129 670
Avidly on Suomen johtava markkinoinnin ja viestinnän palvelutoimisto ja johtava pohjoismainen
markkinoinnin automaatioyhtiö, joka on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla Helsingissä.
Synnytämme kasvun mahdollisuuksia, jotka vievät asiakkaitamme eteenpäin. Toteutamme tätä tehtävää yli
230 henkilön voimin 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää:
investors.avidlyagency.com
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Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen.
Laatimisperiaatteet on esitetty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
https://investors.avidlyagency.com
Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen niitä laadintaperiaatteita
ja laskentamenetelmiä kuin mitä on julkaistu vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Esitetyt luvut on pyöristetty
tarkoista luvuista. Puolivuotiskauden luvut ovat tilintarkastamattomia ja IFRS-muodossa.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS
1 000 EUROA

1–6 2020

1–6 2019

1–12 2019

LIIKEVAIHTO

12 963

11 781

22 131

93

14

21

Materiaalit ja palvelut yhteensä

-3 730

-2 380

-4 886

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-7 082

-7 192

-13 924

- 934

-728

-1 790

-1 714

-1 795

-3 935

Liiketoiminnan muut tuotot

Poistot
Liiketoiminnan muut kulut

0

0

-10

LIIKEVOITTO

-403

-299

-2 392

Rahoitustuotot ja -kulut

-107

-119

-201

VOITTO ENNEN VEROJA

-510

-419

-2 593

45

-9

115

-465

-428

-2 478

-465

-428

-2 478

0

0

0

Laimentamaton

-0,17

-0,18

-1,03

Laimennusvaikutuksella oikaistu

-0,17

-0,18

-1,03

-465

-428

-2 478

Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta

Tuloverot
Tilikauden voitto
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos, EUR:

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA,
1 000 EUROA
Tilikauden voitto
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot
Tilikauden laaja tulos yhteensä

-42

1

-7

-507

-427

-2 485

-507

-427

-2 485

0

0

0

Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille
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KONSERNIN TASE, IFRS
1 000 EUROA

30.6.2020

30.6.2019

31.12.2019

651

668

774

Liikearvo

7 667

6 790

7 731

Rakennukset

2 624

2 330

2 176

779

1 067

1 006

78

83

83

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat oikeudet

Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Osuudet osakkuusyhtiöistä

316

296

316

Laskennalliset verosaamiset

514

440

551

12 629

11 674

12 637

762

1 092

1 061

Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus

2 314

1 897

2 642

Laskennalliset verosaamiset

388

314

388

Muut saamiset

428

430

432

Siirtosaamiset

688

624

614

Myyntisaamiset

5 769

1 261

484

Lyhytaikaiset varat yhteensä

10 349

5 618

5 621

Varat yhteensä

22 978

17 292

18 258

322

322

322

Sij. vapaan oman pääoman rahasto

12 178

9 406

9 690

Kertyneet voittovarat

-3 485

-918

-2 978

Oma pääoma yhteensä

9 015

8 810

7 034

4 124

2 390

3 243

254

220

289

-

664

-

4 378

3 274

3 532

1 481

1 136

1 114

566

82

226

Ostovelat

1 851

607

1 888

Muut velat

3 684

1 877

2 542

Siirtovelat

2 003

1 506

1 922

Rahavarat

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma Pääoma
Osakepääoma

Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat
Laskennallinen verovelka
Muut pitkäaikainen
Pitkäaikaiset velat yhteensä
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat
Saadut ennakkomaksut

9 585

5 208

7 692

Velat yhteensä

13 963

8 482

11 224

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

22 978

17 292

18 258

Lyhytaikaiset velat yhteensä
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RAHAVIRTALASKELMA, IFRS
1 000 EUROA

1–6 2020

1–6 2019

-403

-299

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Liikevoitto

870

728

2 163

-1 122

9

7

- 120

-126

-3

-9

2 516

-821

- 876

-2 992

-

-530

- 876

- 3 522

Yrityshankinnan vaikutus

-80

323

Lyhytaikaisten lainojen muutokset

367

557

Pitkäaikaisten lainojen muutokset

Oikaisut liikevoittoon
Käyttöpääoman muutos
Saadut rahoitustuotot
Maksetut rahoituskulut
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin
Yrityshankinta
Investointien rahavirta
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

881

1 876

Osingot

-

-188

Omien osakkeiden myynti

-

29

2 477

688

-681

-706

Rahoituksen rahavirta

3 645

2 579

Rahavirrat yhteensä

5 285

-1 764

Rahavarojen muutos

5 285

-1 764

484

3 025

5 769

1 261

Maksullinen osakeanti
Vuokrasopimusvelkojen maksut

Rahavarat 1.1.
Rahavarat 30.6.
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS

1 000 EUROA

Osakepääoma

Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto

Kertyneet
voittovarat

Yhteensä

322

8 338

-305

8 355

Oma pääoma 1.1.2019
Osakeanti

1 039

Osingonjako

1 039
-188

Omien osakkeiden luovutukset

29

29

Muuntoero

1

Tilikauden voitto
Oma pääoma 30.6.2019

1 000 EUROA

-188

-428

-428

322

9 406

-918

8 810

Osakepääoma

Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto

Kertyneet
voittovarat

Yhteensä

322

9 690

-2 978

7 034

Oma pääoma 1.1.2020
Osakeanti

2 488

Muuntoero
Tilikauden voitto
Oma pääoma 30.6.2020

2 488
-42

322

12 178

-42

-465

-465

-3 485

9 015

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
OMASTA PUOLESTA ANNETUT VAKUUDET
1 000 EUROA

30.6.2020

30.6.2019

Yrityskiinnitykset

4 600

2 100

Yhteensä

4 600

2 100
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