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BOREO OYJ  Sijoittajauutinen 22.2.2021 klo 17:00 
 
Kutsu Boreon strategian julkistamistilaisuuteen 4.3.2021 
 
Boreo kutsuu analyytikot, sijoittajat ja medioiden edustajat Boreon virtuaaliseen strategian 
julkistamistilaisuuteen torstaina 4.3.2021 klo 14-16. 
 
Strategian julkistamistilaisuudessa esitellään Boreon uusi strategia, taloudelliset tavoitteet ja liiketoiminnat. 
Tapahtumassa esiintyjinä ovat Boreon toimitusjohtaja Kari Nergin lisäksi Boreon johtoryhmän jäsenet. 
Tilaisuuden ohjelma on esitetty alla.  
 
Tilaisuuden osallistujia pyydetään ystävällisesti rekisteröitymään tilaisuuteen etukäteen. Rekisteröityminen ja 
tilaisuuden seuranta tapahtuu osoitteessa https://boreo.videosync.fi/boreo-strategy-launch/register. Tilaisuutta 
voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Boreon kotisivuilla (www.boreo.com) klo 14 alkaen.  
 
Esitysmateriaalit ja webcast-lähetyksen tallenne julkaistaan tilaisuuden jälkeen Boreon uusilla kotisivuilla, jotka 
julkaistaan 4.3.2021. 
 
Tilaisuus on englanninkielinen ja materiaalit ovat englanninkielisiä 
 
OHJELMA 
 

- Boreo lyhyesti, Kari Nerg, toimitusjohtaja 
 

- Uusi strategia 
 
Yritysostot, Kari Nerg 

 
Operational Excellence, Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja 

 
Ihmiset & Kulttuuri, Mari Katara, henkilöstöjohtaja 
 

- Boreon liiketoiminnat 
 
Elektroniikkateollisuus-liiketoiminta, Kari Nerg 

 
Tekninen kauppa -liiketoiminta, Janne Silvennoinen, liiketoiminta-alueen johtaja 

 
Raskas kalusto -liiketoiminta, Richard Karlsson, liiketoiminta-alueen johtaja 

 
- Taloudelliset tavoitteet ja yhteenveto, Kari Nerg, Aku Rumpunen 

 
- Q&A 

 
 
Espoossa, 22. päivänä helmikuuta 2021 
 
Boreo Oyj 
 
Kari Nerg 
Toimitusjohtaja 

https://boreo.videosync.fi/boreo-strategy-launch/register
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Jakelu: 
Helsingin pörssi 
keskeiset tiedotusvälineet, 
www.yeint.fi 
 
Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Kari Nerg 
+358 44 341 8514  
 
Talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen 
+358 40 556 3546 
 
Boreo lyhyesti:  
 
Boreo on Helsingin pörsissä listattu yhtiö, joka muodostuu kolmesta liiketoimintayksiköstä; 
elektroniikkateollisuuden alalla toimivasta Yleiselektroniikasta, teollisuuden ja rakentamisen alalla toimivasta 
Machinerystä ja betoniteollisuuden ja rakentamisen asiakkaita palvelevasta liiketoimintayksiköstä. Konsernin pro 
forma -liikevaihto vuonna 2020 oli 103,6 milj. euroa ja se työllistää noin 350 henkilöä – Suomessa, Ruotsissa, 
Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla. 
 
Vuonna 1969 perustettu Yleiselektroniikka on yksi Pohjois-Euroopan vanhimmista ammattielektroniikan myyjistä 
ja jakelijoista. Sen päätuotteita ovat elektroniikan komponentit sekä mittaus- ja testauslaitteet ja asiakkaita 
elektroniikan valmistajat, huollot sekä tutkimus & tuotekehitys. Suomen ulkopuolella Yleiselektroniikka tunnetaan 
YE International nimellä.  
 
Machinery on vuonna 1911 perustettu suomalainen tekninen tukkukauppa, joka tarjoaa markkinan johtavien 
päämiesten työkaluja ja -koneita, sekä ratkaisuja teollisiin koneisiin, generaattoreihin ja rakennuskoneisiin. Lisäksi 
Machinery tarjoaa sopimuskumppaneidensa tuotteiden kunnossapitoa ja huoltoa sekä asennettuja ratkaisuja. 
 
Vuoden 2021 alussa muodostettu betoniteollisuuden ja rakentamisen asiakkaita palveleva liiketoimintayksikkö 
koostuu Putzmeister- ja Sany-edustuksista Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. 
 
 

http://www.yeint.fi/

