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Toimintaympäristö 2010

• Lasinjalostuskoneiden kysynnässä nähtiin varovaisia merkkejä 

markkinoiden piristymisestä.

• Markkinat kehittyivät hajanaisesti.  Kysyntä jatkui aktiivisena 

Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Pohjois-Amerikassa näkyi pieniä 

piristymisen merkkejä loppuvuodesta. Euroopassa markkinatilanne 

jatkui haasteellisena läpi vuoden.

• Vuoden viimeisellä neljänneksellä aurinkoenergiasegmentissä oli 

havaittavissa kasvavaa aktiviteettia.

• Kilpailu markkinoilla jatkui kireänä.



Vaikutus Glastoniin

• Vuosi 2010 oli Glastonille 

haastava. Tuotteiden 

kysyntä oli edelleen 

alhaisella tasolla ja yhtiön 

kannattavuus heikko.

• Laajat tehostamistoimet 

kannattavuuden 

kääntämiseksi leimasivat 

toimintavuotta.

• Toiminnan painopistettä 

siirretty Aasian ja Etelä-

Amerikan markkinoille.



Liikevaihdon kehitys, MEUR
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Liiketulos, MEUR
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Liiketulos
Liiketulos ilman kertaluonteisia 

eriä -11,3 milj. euroa 

• Liiketulos parani selvästi, mutta jäi 

vielä tappiolliseksi.

• Muun muassa sopeuttamis-

toimenpiteistä johtuvien 

kertaluonteisten kustannusten 

määrä oli 13,7 miljoonaa euroa.

• Services-segmentti saavutti hyvän 

tulostason ja Software Solutions 

tyydyttävän. Machines-segmentin 

tulosta rasitti liikearvon alaskirjaus 

5,8 miljoonalla eurolla. 



Bruttoinvestoinnit
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Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta

• Vuoden 2010 merkittävimmät 

investoinnit olivat 

tuotekehitysinvestointeja.

• Markkinoille tuotiin useita 

tuoteuutuuksia.

• Glastonilla on huomattavan 

kattava patenttikanta, joka 

käsittää noin 100 patentti-

perhettä ja yli 500 patenttia.

*

*Sis. Albat+Wirsam AG:n hankinnan



Rahavirta
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Liiketoiminnan rahavirta
• Glaston solmi helmikuussa 2011 

rahoituspaketin,  jolla yhtiön rahoitus 

on turvattu seuraavaksi 3 vuodeksi.

• 73,7 miljoonaa euroa syndikoitua 

luottoa.

• Uusia osakkeita laskettu liikkeeseen 

noin 6 miljoonan euron arvosta sekä 

4,0 miljoonan euron debentuurilaina.

• Vaihtovelkakirjalainan konversio.
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Tuotteet ja tuotekehitys

• Tuotekehitystyössä  huomiota kiinnitetty tuotteiden helppo-

käyttöisyyteen, tuotannon tehokkuuteen ja luotettavuuteen sekä 

lopputuotteen laatuun.

• Merkittävimmät tuoteuutuudet olivat tasokarkaisukoneet Tamglass 

FC500 ja Tamglass RC200, Etelä-Amerikan LowE-lasimarkkinoille 

kohdistettu Tamglass Power Control, ohjaus- ja automaatiojärjestelmä 

iControL, online laadunmittaus- järjestelmä iLooK sekä konvektio-

järjestelmä Vortex Pro. 



1.3. julkaistut näkymät voimassa

• Glastonin markkinoilla odotetaan maltillista elpymistä vuoden 2011 

aikana.  

• Aasiassa ja erityisesti Kiinassa kysynnän odotetaan kasvavan voimakkaasti. 

• Etelä-Amerikassa kysyntä oli korkealla tasolla vuonna 2010 ja uskomme 

tämän myönteisen kehityksen jatkuvan. 

• Pohjois-Amerikan markkinoilla näkyi varovaisia elpymisen merkkejä vuoden 

2010 viimeisen neljänneksen aikana ja kysynnässä odotetaan varovaista 

kasvua vuonna 2011. 

• Euroopassa ja Lähi-idässä markkinat säilyvät haasteellisina. 

• Vuonna 2011 liiketoiminnan kehittämisen painopistealueita ovat 

kannattavuuden parantaminen ja sopeutustoimenpiteiden loppuun 

saattaminen, joiden positiivinen vaikutus tulokseen realisoituu 

vuoden loppua kohti.

• Vuoden 2011 liikevaihdon odotetaan olevan vähintään vuoden 

2010 tasolla ja liiketuloksen kääntyvän positiiviseksi.
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2011 : Huomio kannattavuudessa

• Toiminnan kannattavuuden selkeä 

parantaminen

• Sopeutustoimenpiteiden loppuun 

saattaminen

• Ostotoiminnan tehostaminen

• Agentti- ja jakelijaverkoston 

laajentaminen

• Siirtyminen kohti asiakaslähtöistä 

toimintamallia

Burj Khalifa, Dubai


