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Noblessneri Kodusadam (2017-2018)

Peamised faktid
Tegevusvaldkonnad:
•
Üldehitus
•
Insenerehitus
•
Teedeehitus
•
Kinnisvaraarendus

Koduturud: Eesti, Läti, Leedu ja
Norra alates 2016

Noteeritud Nasdaq OMX
Tallinn alates 1997
Suurim Baltimaade börsil
noteeritud ehitusfirma

Mudelprojekteerimine, BIM

31.12.2016:

797 töötajat

Müügitulu 2016

€252 mln

EBITDA 2016:

€11 mln

Puhaskasum 2016:

€6.1 mln

Merko väärtuspakkumine

Integreeritud projektijuhtimine ja peatöövõtu-teenus kogu ehitusprotsessi vältel
Mida pakume:







Peatöövõtu ettevõte – võtame tellija ees täisvastutuse
projekti läbiviimisel. Kasutame nii allhankijaid kui ka oma
tööjõudu
Terviklahendus vastavalt tellija vajadustele: oleme
tellija partner kogu protsessis – detailplaneering,
projekteerimine, ehitus, sisustus, garantiiperiood
Arendame kortereid müügiks lõpptarbijale
Valikuline projektide kaasfinantseerimine

Kuidas eristume:








kogemustega projektijuhid ning insenerid
head kvaliteedi kontrollsüsteemid: osa ettevõtte
kultuurist
oluline mõju allhankijate turul
kasutame mudelprojekteerimist (BIM): võimaldab
pakkuda terviklikumat ja kvaliteetsemat teenust,
tõhustada koostööd erinevate osapoolte vahel
hea finantsvõimekus
tugeva brändiga korteriarendaja

BIMi kasutamine ehitusprotsessi planeerimises
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Peamised finantsnäitajad

2016 tulemused jäid juhtkonna ootustele alla
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Hilton Tallinn Park Hotell

TURG
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Ehitusturg Baltikumis ei kasva
2014-2016: rajatiste turg madalseisus, hea nõudlus kortermajade ehituses,
tihe konkurents hoonete ehituse turul

Allikas: kohalikud statistikaametid
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Elukondlik kinnisvaraturg Baltikumis
Kasv Tallinnas ja Vilniuses, Riias nõudluse taastumine seni aeglasem

Allikas: Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat / Eurostat
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T1 kaubanduskeskus

ÄRISEGMENDID
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Eesti ehitusteenus
Ehitusteenused sisaldavad:
• Erinevad hooned, sh bürood, haiglad jne;
• Insenerehitus, sh elektri- ja välisvõrkude
ehitus;
• Teedeehitus ja -hooldus
• Projektipõhiselt ehitusteenuse osutamine
Soomes
•
•

49% 2016 müügituludest
Era- ja riigi tellimused. 2012-2016:
infrastruktuuri tellimuste vähenemine,
mida kompenseeris eratellijate ärihoonete
kasv

Öpiku Maja kontorihoone
10 (2018)

Muude koduturgude ehitusteenus
Ehitusteenus sisaldab:
•
•
•
•
•

Erinevad hooned, sh bürood, haiglad jne;
Insenerehitus Lätis, sh elektri- ja välisvõrkude
ehitus;
2016 soetasime Norra ehitusettevõtte
21% 2016 müügituludest
Nii riigi- kui eratellimused, riigiti kliendifookus
erinev

Radisson Blu Hotel Lietuva, Vilnius (2018)
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Kinnisvaraarendus
Kontserni omanduses olevate kinnistute
arendustegevus:

•

Põhitegevusena korterite arendus
Üksikud äriarendused kontserni omanduses
olevatele kinnistutele koos hilisema projekti
müügiga
Pika-ajalised investeeringud (PPP).

•

30% 2016 müügituludest

•
•

Jahu12
1A, Tallinn

Müüdud korterite arv kasvas ca 500-ni

Mitu arendusprojekti
käivitatud 2017 alguses

 2016. a alustasime ligi 350 uue korteri ehitusega
ning investeerisime arendusprojektidesse ligi 54
mln eurot
 Investeeringud kinnistutesse Eestis ja Leedus
kokku 19 mln eurot
 Kinnistuid bilansis seisuga 31.12.2016 ca 63 mln
euro väärtuses
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Muud arengud 2016

 Hea positsioon rahvusvaheliste tellijate seas
Leedus. Investeeringud korteriarendusse ja
kinnistutesse
 Parandasime peatöövõtu turupositsiooni Lätis
nii riigihangetel kui eratellijate osas

 Omandasime Tallinna kesklinnas kinnistu, kuhu
saab ehitada ca 1500 korterit
 2016 I kvartalis sisenesime Norra turule,
omandasime 56% kohalikust ehitusettevõttest
 Projektipõhine ehitustegevus Soomes ei ole seni
andnud loodetud tulemusi
 BIM protsesside juurutamine projektijuhtimises
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2016 valminud suurobjektid

Hilton Tallinn Park Hotell

Öpiku Ärimaja A hoone

Tallink Tennisekeskus

Pinki lasteaed ja koolimaja (Lätis)
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2017 töös olevad
suurobjektid

Akropole keskus Riias (100 mln, 2019)
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T1 kaubanduskeskus (70mln, 2018)

Maakri Kvartali ärihooned (30mln, 2018)

Ventspils muusikakool-kontserthall (26mln, 2018)

Suurimad elukondlikud arendusprojektid

Noblessneri Kodusadam, Tallinn: 220 korterit
(2017-2018)

„Gailezera nami“, Riia: I etapp 96 korterit
(2017-2018)

Rinktines Urban, Vilnius: I etapp 120 korterit
(2018)
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AKTSIONÄRID, AKTSIA JA DIVIDENDID
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Aktsionärid ja aktsia
Aktsionärid

Aktsiate arv

AS Riverito
ING Luxembourg S.A. AIF Account
Firebird Republics Fund Ltd
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Swedish clients
SEB S.A. UCITS client assets
Firebird Avrora Fund Ltd
State Street Bank and Trust Omnibus Account a Fund No OM01
SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS
Clearstream Banking Luxembourg S.A. clients
OÜ Midas Invest
Kokku suuremad aktsionärid
Teised aktsionärid
Kokku

12 742 686
974 126
389 432
260 813
232 222
220 519
153 018
143 887
143 054
138 185
15 397 942
2 302 058
17 700 000

% osalus
% osalus
31.12.2016 31.12.2015
71,99%
71,99%
5,50%
5,50%
2,20%
2,24%
1,47%
1,45%
1,31%
1,48%
1,25%
1,25%
0,86%
0,86%
0,81%
0,82%
0,81%
0,80%
0,78%
0,46%
86,98%
86,85%
13,02%
13,15%
100,00%
100,00%

Muutus
(6 272)
+4 160
(29 000)
(1 133)
+1 345
+56 500
+25 600
(25 600)

1 813 aktsionäri,
kasv +11.6% ver 31.12.2015

Market Cap 161 mln eurot
(31.12.2015: 150 mln
eurot) +6.7% kasv
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Dividendid

* Aktsiahind seisuga 31.12
** 2016 andmed kinnitatud aktsionäride poolt 28.04.2017
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Leisi 110 kV alajaama rekonstrueerimine

2017 FOOKUSED JA PERSPEKTIIVID
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2017 fookused ja perspektiivid
Eesti ehitusteenus



Sisemine efektiivsus



Teede ja muude rajatiste hanked



Tihe koostöö eratellijatega

Muude koduturgude ehitusteenus



Otsime kasvu ka väljaspool Eesti turgu



Lätis aktiivne osalemine nii era- kui riigihangetel hoonete
segmendis. Suurte objektide riskide juhtimine.



Leedus siseneda aktiivselt riigihangete turule



Norras kasvatada müügitulu ja arendada uusehitiste
peatöövõtu võimekust



Jätkame konkurentsieeliste väljaselgitamist Soome turul

Korterite arendus


Jätkuvalt strateegiline ärivaldkond



2017 eesmärk alustada 650 (sh ühisettevõtted) uue korteri
ehitusega ning investeerida ligi 45 mln eurot



Tootearendus
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TÄNAN!
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Kontakt

Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
signe.kukin@merko.ee

AS Merko Ehitus
Delta Plaza, 7-korrus
Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti
Tel: +372 650 1250
group.merko.ee
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Piirangud ja tingimused










AS Merko Ehitus (edaspidi „ettevõte”) on koostanud käesoleva esitluse üksnes Teile kasutamiseks ja ainult informatiivsel eesmärgil. Esitluse mis
tahes osa avamise, allalaadimise, lugemise või muul moel endale tervikuna või osaliselt kättesaadavaks tegemisega nõustute alljärgnevate
piirangute ja tingimustega.
Teil on lubatud vaadata selle esitluse koopiat, see printida ja salvestada ainult enda isiklikuks otstarbeks. Mitte ühtegi osa esitluses sisalduvast
teabest ei ole lubatud kopeerida, koopiamasinaga paljundada, duplitseerida, reprodutseerida, edasi anda, jaotada, avaldada, välja panna või muul
moel otseselt või kaudselt tervikuna või osaliselt mis tahes kujul ja mis tahes vahenditega teatavaks teha, avaldada või levitada mis tahes eesmärgil
ühelegi teisele isikule kui Teie ettevõtte direktorid, juhid, töötajad või nõustajaks palgatud isikud, kes nõustuvad järgima käesolevaid siduvaid
piiranguid.
See esitlus ei kujuta endast ja seda ei tohiks võtta kui pakkumist, soovitust või üleskutset märkida, tellida või muul moel omandada ettevõtte või
tema gruppi kuuluvate teiste ettevõtete mis tahes väärtpabereid ning samuti ei tohiks see esitlus või selle mis tahes osa olla aluseks või tuginemise
allikaks ettevõtte või tema grupi ühegi liikme väärtpaberite ostmiseks või märkimiseks lepingute sõlmimisel. Samuti ei ole see esitlus ega ükski selle
osa aluseks või tuginemise allikaks mis tahes liiki lepingule või kohustisele. Igaüks, kes kaalub ettevõtte mis tahes väärtpaberite ostmist, peab enne
investeerimisotsuse tegemist iseseisvalt asjakohast teavet hankima. See esitlus on mõeldud üksnes Teile informatsiooniks ja taustmaterjaliks ning
selles võidakse teha muudatusi. Lisaks on selles esitluses esitatud teave koostatud mitme allika põhjal ja kajastab asjaomasel kuupäeval olnud
olukorda, mis võib muutuda.
Käesolevas esitluses esitatud teavet ei ole sõltumatud pooled kinnitanud. Esitluses esitatud teavet võidakse ette teatamata kontrollida, täiendada ja
muuta ning ettevõttel ei ole mingit kohustust käesolevas dokumendis esitatud teavet täiendada või ajakohastada. Sellest tulenevalt ei tohi ettevõtte
ega tema ühegi asjaomase liikme, direktori, juhi või töötaja või mis tahes teise isiku poolt või nimel anda ühtegi sõnaselget või kaudset kinnitust ega
garantiid käesolevas esitluses sisalduva teabe või seisukohtade täpsuse, terviklikkuse või õigsuse kohta ning sellele teabele või nendele
seisukohtadele tuginemine toimub Teie enda ainuisikulisel riisikol. Ei ettevõte ega ükski tema asjaomastest liikmetest, direktoritest, juhtidest või
töötajatest ega ükski teine isik ei võta mitte mingit vastutust ühegi kahju eest, mis tuleneb käesoleva esitluse või selle sisu kasutamisest või on muul
moel sellega seotud.
Käesolev esitlus sisaldab „tulevikku suunatud arvamusi”, mis tähendab kõiki arvamusi peale ajalooliste faktide, sealhulgas – aga mitte ainult –
arvamusi, millele eelnevad või järgnevad või mis sisaldavad selliseid sõnu nagu „eesmärgid”, „usutakse”, „oodatakse”, „on suunatud”, „kavatsetakse”,
„saab”, „võib”, „oodatavalt”, „saaks”, „kavandatavalt”, „võiks” või nendega sarnaseid sõnu või nende vastandsõnu. Need tulevikku suunatud
arvamused hõlmavad teadaolevaid ja mitteteadaolevaid riske, ebakindlaid asjaolusid ja muid olulisi tegureid, mis on väljaspool ettevõtte kontrolli ja
mille tõttu ettevõtte tegelikud tulemused, tegevusnäitajad või saavutused võivad oluliselt erineda nendes tulevikku suunatud arvamustes
väljendatud või viidatud tulevastest tulemustest, tegevusnäitajatest või saavutustest. Need tulevikku suunatud arvamused põhinevad arvukatel
oletustel ettevõtte praeguse ja tulevase äristrateegia ja tegevuskeskkonna kohta. Oma olemusest tulenevalt hõlmavad need tulevikku suunatud
arvamused riske ja ebakindlaid asjaolusid, kuna need on seotud sündmustega ja sõltuvad asjaoludest, mida tulevik võib sisaldada. Seetõttu toimub
tuginemine sellistele tulevikku suunatud arvamustele Teie enda ainuisikulisel riisikol. Need tulevikku suunatud arvamused on esitatud nende
esitamise kuupäeva seisuga ning ei ettevõte ega ükski tema asjaomastest esindajatest, töötajatest või nõustajatest ei kavatse ega ole kohustatud
täiendama, parandama, ajakohastama või muutma käesolevas esitluses välja toodud tulevikku suunatud arvamusi, et kajastada ettevõttes
toimuvaid muutusi. Ettevõtte varasemaid tulemusi ei saa võtta aluseks tulevaste tulemuste prognoosimisel. Ükski käesolevas esitluses sisalduv
seisukoht ei ole mõeldud kasumiprognoosina.
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