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Yritysosto lyhyesti

• Harvia on allekirjoittanut sopimuksen saksalaisen EOS Groupin 
enemmistön ostamisesta. EOS on ammatti- ja premiumkäyttöön
tarkoitettujen sauna- ja spa-tuotteiden teknologiajohtaja

• Yritysosto täydentää hyvin Harvian ammattilais- ja premium-tuotteiden 
valikoimaa ja vahvistaa Harvian johtavaa asemaa maailmanlaajuisena 
ammattiluokan saunomisen ja saunakokemuksen brändinä

• Kauppahinta on 19,7 miljoonaa euroa ja se perustuu koko EOS-
konsernin kaupantekohetken 25,5 miljoonan euron velattomaan 
valuaatioon 

• Harvia rahoittaa yritysoston korollisella velalla sekä omilla 
kassavaroillaan

• Yritysoston odotetaan tuovan vähintään 2,2 miljoonan euron 
vuosittaiset synergiaedut, joiden arvioidaan toteutuvan 
täysimääräisesti vuoteen 2024 mennessä

• Yritysoston jälkihoitoon ja integrointiin liittyvät kertaluonteiset kulut 
ovat arviolta yhteensä 1,4 miljoonaa euroa jakautuen vuosille 2020 ja 
2021

• Järjestelyn toteutuminen edellyttää tavanomaisten ehtojen 
täyttymistä, ja järjestely arvioidaan saatavan päätökseen maalis–
huhtikuun 2020 aikana
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Yritysosto tukee hyvin Harvia visiota
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EOS:n esittely



EOS on ammatti- ja premiumkäyttöön tarkoitettujen
sauna- ja spa-tuotteiden teknologiajohtaja

• EOS on toiminut saunateollisuudessa yli 75 vuoden ajan

• EOS:n tuotteita käytetään tyypillisesti luksuskylpylöissä, 
hyvinvointipalveluihin keskittyvissä hotelleissa, kuntosaleilla 
sekä korkeamman hintaluokan yksityishenkilöiden sauna- ja 
spa-projekteissa

• Yhtiöllä on uskollinen asiakaskunta, joka muodostuu 
tunnetuista eurooppalaisista perinteisten saunojen ja 
höyrysaunojen valmistajista

• EOS:n jakeluverkosto kattaa yli 80 maata, ja konserni on 
merkittävässä asemassa Saksassa, Itävallassa, Venäjällä ja 
IVY-maissa

• EOS:n keskeiset tunnusluvut vuonna 2019:

⎯ liikevaihto 17,3 miljoonaa euroa

⎯ oikaistu käyttökate (EBITDA) 3,2 miljoonaa euroa

⎯ oikaistu liikevoitto (EBIT) 2,8 miljoonaa euroa

• Yhtiön palveluksessa on noin 150 henkilöä
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EOS – laaja ja erottuva tuotevalikoima
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Kiukaat Kiukaat S-line Ohjauskeskukset

Höyrygeneraattorit
Lauteiden alla ja takana

olevat kiukaat Värivalot

Infrapunalaitteistot Ohjaussovellus Lisävarusteet



Kusatek – kaasukäyttöisten kiukaiden erikoisasiantuntija
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Spatronic – ohjauskeskusten ohjelmistot ja laitteistot
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Yritysoston perusteet



Yritysoston perusteet

EOS

Täydentää hyvin Harvian
tuotevalikoimaa ammatti- ja premium-
sauna- ja spa-ratkaisuissa

Vahvistaa Harvian johtavaa 
asemaa maailmanlaajuisena 
ammattiluokan saunomisen ja 
saunakokemuksen brändinä

Edistää merkittävällä tavalla Harvian strategiaa sekä 
tukee tavoitetta kasvattaa keskiostosta, laajentua 
maantieteellisesti sekä parantaa tuottavuutta
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Harvia ja EOS lyhyesti
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Liikevaihto / liikevaihdon kasvu 

Oikaistu käyttökate / oikaistu käyttökateprosentti

Oikaistu liikevoitto / oikaistu liikevoittoprosentti

74,1 / 19,6 %

17,0 / 22,9 %

13,9 / 18,7 %

Miljoonaa euroa
Luvut vuodelta 2019, ellei toisin mainita

17,3 / -1,5 %

3,2 / 18,5 %

2,8 / 16,5 %

Liikevaihto markkina-alueittain
Muut 

Euroopan 
maat; 37%

Saksa; 
37%

Venäjä; 
23%

Muut maat; 3%

Liikevaihto tuoteryhmittäin

Kiukaat
54 %

Saunat
20 %

Ohjauskeskukset
8 %

Höyrygeneraattorit
5 %

Muut tuoteryhmät, varaosat ja palvelut
13 %

Saunate
knologia

60 %
Ohjauskesk

ukset
15 %

Muut
25 %

Suomi; 
33%

Muut 
Euroopan 

maat; 
23%

Pohjois-
Amerikka

; 16%

Saksa; 9%

Venäjä; 8%

Muut Pohjoismaat; 
6%

Muut maat; 6%



Johtavat markkina-asemat yritysoston jälkeen

• #1 premium-kiukaiden valmistaja 
maailmanlaajuisesti

• #1 ja ainoa merkittävä kaasukäyttöisten 
premium-kiukaiden valmistaja

• Merkittävä asema Saksassa, Itävallassa, 
Venäjällä ja IVY-maissa

• #1 kiukaiden ja saunakomponenttien 
valmistaja maailmanlaajuisesti

• Harvian havainnollistava yhdistelty vuoden 
2019 liikevaihto EOS Groupin hankinnan 
jälkeen on noin 91,6 miljoonaa euroa ja 
oikaistu käyttökate noin 20,2 miljoonaa 
euroa

13

11 %

3 %

86 %

Harvia EOS Muut

14%

Markkinaosuus, maailmanlaajuinen
kiuas- ja saunakomponenttimarkkina



Tunnusluvut
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Yritysoston rahoitus

• Kauppahinta harkittavana oleville osakkeille ja 
kiinteistölle on 19,7 miljoonaa euroa ja se 
tarkennetaan vielä kaupantekohetken 
nettovelalla sekä nettokäyttöpääomalla

• Kauppahinta rahoitetaan uudella 20,0 
miljoonan euron pitkäaikaisella lainalla 

• Vähemmistöosakkeiden arvoa käsitellään 
Harvian taseessa pitkäaikaisena velkana ja sen 
arvo tarkistetaan vuosittain

• Yritysoston seurauksena Harvian nettovelka 
nousee 28,3 miljoonasta eurosta vuoden 
2019 lopussa 49,6 miljoonaan euroon ja 
pitkäaikaiset velat 38,7 miljoonasta eurosta 
61,1 miljoonaan euroon

• Yritysoston jälkeen Harvian
omavaraisuusasteen odotetaan olevan 46,0 % 
(56,6 % vuoden 2019 lopussa) 
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Seuraavat vaiheet

• Järjestelyn toteutuminen edellyttää 
tavanomaisten ehtojen täyttymistä, ja järjestely 
arvioidaan saatavan päätökseen maalis–
huhtikuun 2020 aikana
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Q&A
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Liitteet



Yli 75 vuoden kokemus saunateollisuudesta
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1944

Willi Günther 
perusti yhtiön

1973

Kiukaiden 
valmistus 
alkoi

1989

Günther 
Group osti 
ammattilais-
markkinalla 
toimivan 
Kern-yhtiön

2011

Paragon 
Partners osti 
yhtiön; uudeksi 
nimeksi tuli EOS 
Saunatechnic 
GmbH

2013

Toimitus-
johtajat 
Michael Meis 
ja Rainer Kunz 
ostavat EOS:n

2015

Neutron 
Gerätetechnik 
Gmb:n  
(Spatronic) ja 
Kusatek 
GmbH:n 
yritysostot

Today

EOS on 
ammatti- ja 
premiumkäyt-
töön tar-
koitettujen 
sauna- ja spa-
tuotteiden 
teknologiajoh
taja



EOS toimii kiuasmarkkinoiden premium-segmentissä

• EOS Group toimii 380 miljoonan 
euron maailmanlaajuisen kiuas-
ja saunakomponentti-
markkinan premium-
segmentissä

• Kilpailu tässä niche-markkinassa 
on rajallista

• EOS Group on globaali 
markkinajohtaja premium-
segmentissä

• EOS Group on lisäksi 
markkinajohtaja segmentissään 
Saksassa (arvioitu 
markkinaosuus 60 %), 
Itävallassa, Venäjällä ja IVY-
maissa
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Premium

Standardi

380 m€ 



Miksi EOS on täydellinen kumppani Harvialle?
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Globaalisti johtavaa 
saunateknologiaa ja 

-osaamista
Jakeluverkosto kattaa yli 80 maata

“Made in Germany” 
-tuotteet

Rajallinen kilpailu niche-
markkinassa

Premium-loppukäyttäjät 
ja korkea 

asiakasuskollisuus

Erinomainen kannattavuus, 
potentiaali vipuvoimaan ja 

synergiaan

Ainutlaatuinen 
mahdollisuus kasvattaa 

markkinaosuutta, 
liikevaihtoa ja 
käyttökatetta

#1 Saksassa, Itävallassa,
Venäjällä ja IVY-maissa

#1 kaasukäyttöisten 
premium-kiukaiden 

valmistaja

#1 premium-kiukaiden valmistaja maailmanlaajuisesti


