HALLITUKSEN SELOSTUS
Yhtiön asemaan 31.12.2015 päättyneen tilikauden jälkeisenä aikana ovat
vaikuttaneet seuraavat tapahtumat, joista yhtiö on aikaisemmin tiedottanut
pörssitiedotteilla:










Plc Uutechnic Group Oyj:n suunnatussa annissa Uutechnic Oy:n
omistajille ja näiden määräämille tahoille suunnatut rahalla maksettavat 6.000.000 osaketta, merkintähinnaltaan yhteensä 1.500.000
euroa, tulivat merkityiksi ja maksetuiksi 14.1.2016 mennessä. Yhtiön hallitus hyväksyi tehdyt merkinnät. Uutechnic-järjestelyyn liittyvät
osakeannit tulivat siten toteutetuiksi kokonaisuudessaan.
Uutechnic Groupiin kuuluvan Japrotek Oy Ab:n YT-lain mukaiset
neuvottelut päättyivät. Neuvottelujen perusteena olivat toiminnan
uudelleen järjestelyt sekä taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Neuvottelut koskivat yhtiön koko henkilöstöä. Neuvotteluissa päätettiin, että
henkilöstön määrää sopeutetaan yhtiön taloustilanteen ja tilauskannan mukaisesti. Irtisanottavien määrä oli 5 henkilöä ja lomautus
enimmillään 90 päivää.
Uutechnic Group -konsernin alkuvuoden tilauskanta kehittyi suotuisasti ollen noin 50 % suurempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vertailuajankohdan osalta on huomioitu nykyiset Uutechnic Group -konsernin yksiköt. Suotuisa kehitys johtui
erityisesti useista kotimaan yksiköiden saamista tilauksista. Toimitukset ajoittuvat pääosin vuodelle 2016.
Uutechnic Groupiin kuuluva AP-Tela Oy sai historiansa suurimman
tilauksen Valmetilta. Tilaus sisälsi 27:n kokoluokaltaan mittavan kuivatustelan suunnittelun ja valmistuksen. Toimitus asiakkaalle tapahtuu vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä. Tilauksen arvoa ei
julkistettu.
Uutechnic Group -konserniin kuuluva Japrotek Oy Ab sai kolme
merkittävää tilausta, joiden yhteisarvo oli yli 5 miljoonalla euroa.
Japrotek toimittaa säiliösekoitinyhdistelmiä lannoiteteollisuuteen
Kemapcolle Jordaniaan sekä mäntyöljytuotantoon asiakkaalle Ruotsiin. Lisäksi Japrotek toimittaa suomalaiselle laitevalmistajalle prosessilaitteita ydinvoimateollisuuteen. Toimitusten suunnittelu alkoi
välittömästi. Jordanian ja Ruotsin toimitukset tapahtuvat vuoden
2016 viimeisellä ja vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä
ja toimitukset Suomeen jakautuvat vuosille 2017 ja 2018.

 Uutechnic Group -konserniin kuuluva Japrotek Oy Ab sai merkittävän tilauksen Kemiralta. Japrotek toimittaa kiteytyslaitok-

sen avaimet käteen -periaatteella Kemiran Joutsenon tehtaalle. Toimituksessa Japrotek hyödyntää vaativien konstruktioiden erikoisosaamistaan mm. titaanin suunnittelussa ja käsittelyssä. Tilaus on Japrotekin historian suurimpia tilauksia. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Laitoksen toimitus tapahtuu vuoden
2017 toisella vuosineljänneksellä.

Plc Uutechnic Group Oyj:ssä ei ole 31.12.2015 päättyneen tilikauden
jälkeisenä aikana ollut muita yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavia
tapahtumia.
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