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Liiketoiminta kehittyi vahvasti alkuvuoden aikana

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi-maaliskuun 2022 pääkohdat

Liikevaihto oli 12,1 (7,8) miljoonaa euroa, nousten 55,6 prosenttia.

Käyttökate (EBITDA) oli 2,4 (1,6) miljoonaa euroa eli 20,0 % liikevaihdosta, nousten 51,2 prosenttia.

Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 2,1 (1,3) miljoonaa euroa eli 17,5 % liikevaihdosta, nousten 67,4

prosenttia.

Liikevoitto (EBIT) oli 2,0 (1,2) miljoonaa euroa eli 16,6 % liikevaihdosta, nousten 72,5 prosenttia.

LapWall tiedotti 26.1.2022 ostavansa Termater Oy:n puukattoelementtiliiketoiminnan. Liiketoiminta siirtyi LapWallille

1.2.2022 alkaen. Liiketoiminnan integrointi osaksi LapWallia on lähtenyt käyntiin suunnitellusti.

LapWall tiedotti 23.3.2022 listautumisannista ja aikomuksesta hakea osakkeensa kaupankäynnin kohteeksi First

North -markkinapaikalle.

LapWall tiedotti 1.4.2022 listautumisantinsa ylimerkitsemisestä 8,8-kertaisesti. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi

First North -markkinapaikalla 8.4.2022.

 Avainluvut

1-3/2022 1-3/2021 Muutos 1-12/2021

Liikevaihto 12 136 7 798 55,6 % 35 466

Käyttökate (EBITDA) 2 433 1 610 51,2 % 6 114

EBITDA % 20,0 % 20,6 % 17,2 %

Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 2 128 1 272 67,4 % 4 760

EBITA % 17,5 % 16,3 % 13,4 %

Liikevoitto (EBIT) 2 020 1 171 72,5 % 4 358

EBIT % 16,6 % 15,0 % 12,3 %

Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarisen katsaus:

LapWall Oyj:n liiketoiminta kehittyi alkuvuonna positiivisesti haastavasta geopoliittisesta tilanteesta huolimatta. Tammi-

maaliskuun liikevaihto kasvoi 56 prosenttia, käyttökate parani 51 prosenttia ja tilauskanta kasvoi 36 prosenttia

vertailukauteen nähden. Katsauskauden lopussa tilauskanta oli hyvällä tasolla, noin 26 miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 12,1 miljoonaa euroa ja tammi-maaliskuun liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli

2,1 miljoonaa euroa (17,5 %) liikevaihdosta. Kokonaisuudessaan alkuvuoden markkinanäkymä on hyvä.

Julkistimme katsauskaudella merkittävän liiketoimintakaupan, jossa LapWall osti puurunkoisia kattoelementtejä valmistavan

Termaterin liiketoiminnan. Liiketoiminta siirtyi LapWallille 1.2.2022.

Liiketoimintakaupan myötä tuotevalikoimamme laajeni mm. LOISTO-puukattoelementillä (sisäkattona on höyrytiivis

polyesteripinnoitettu teräsohutlevy), joka soveltuu erinomaisesti korkeaa hygieniatasoa sekä kosteudenkestoa vaativiin

kohteisiin. Termater Oy:n liikevaihto vuonna 2021 oli noin 13 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan haltuunotto on käynnistynyt

suunnitelmien mukaisesti. Tavoittelemme liiketoimintakaupalla merkittäviä synergiahyötyjä, joiden arvioidaan realisoituvan

kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Jatkoimme strategiamme mukaisten investointien valmistelutyötä, tuotekehitystä sekä tuotteiden ja toiminnan kehitystä.

Yhtiömme tavoitteena on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja



digitaalisuuden keinoin.

Puusta valmistetut rakennusmateriaalit vievät kohti vähähiilistä rakentamista. LapWall LEKO® -elementointijärjestelmä on

saavuttanut markkinoilla entistä suuremman suosion. Vahvat megatrendit ovat vauhdittamassa puuelementtirakentamisen

markkinaosuuden kasvua. LapWall on puuelementtirakentamisen toimialan suunnannäyttäjä sekä edelläkävijä myös

ympäristövastuullisuudessa. Kun asiakkaamme käyttävät rakentamisessa LapWallin LEKO® -puuelementtejä, niin samalla

he ovat mukana vähentämässä rakentamisenaikaisia hiilidioksidipäästöjä.

Yhtiön vuodelle 2023 ulottuva tarjouskanta on hyvällä tasolla. Ukrainan tilanne on luonut epävarmuutta myös LapWallin

liiketoimintaympäristöön. Raaka-aineiden saatavuudessa ei ole ollut ongelmia. Raaka-aineiden kustannusnousu on saatu

pääosin siirrettyä lopputuotteiden hintoihin. Ukrainan sota ja voimakkaasti nousseet kustannukset rakentamisessa voivat

kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti LapWallin tulokseen ja tilauskantaan loppuvuoden aikana. Seuraamme tilannetta tarkoin ja

olemme jo varautuneet hyvin mahdollisiin häiriötilanteisin. Kuljemme luottavaisesti kohti loppuvuotta. 

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

LapWall tiedotti 5.5.2022 allekirjoittaneensa noin 2,5 miljoonan euron sopimuksen kattoelementtiurakasta Nordec Oy:n

kanssa.
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Jarmo Pekkarinen, Toimitusjohtaja, 040 532 5694, jarmo.pekkarinen@lapwall.fi

 Hyväksytty neuvonantaja, Aktia Alexander Corporate Finance Oy, 050 520 4098

Tietoja julkaisijasta LapWall Oyj

LapWall on suomalainen puuelementoinnin suunnannäyttäjä. LapWall on siirtänyt merkittävän osan perinteisestä

rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tuotantolaitoksessa tapahtuvaan rakentamiseen. Tämä takaa

laadukkaampaa rakentamista muun muassa kuivissa olosuhteissa sekä rakennustyömaa työmaa-ajan sekä sen

ympäristölleen aiheuttamien häiriöiden radikaalin vähentymisen. Yhtiön strategiana ja tavoitteena on hiilinegatiivisen

liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin. Yhtiö tavoittelee

merkittävää orgaanista kasvua tavoitteenaan ylläpitää vahvaa kannattavuutta pitkällä aikavälillä. LapWallin liikevaihto

vuodelta 2021 oli 35,5 (2020: 31,2) miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) oli 6,1 (3,7) miljoonaa euroa. www.lapwall.fi

Liitteet

Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf

mailto:jarmo.pekkarinen@lapwall.fi
http://www.lapwall.fi/
https://www.sttinfo.fi/ir-files/69818894/2072/2538/Lataa%20tiedote%20pdf-muodossa.pdf

