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Neo Industrial Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Reka Oy

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

Liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Rentto, Markku

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Neo Industrial Oyj

LEI: 743700TSB08BO83SJR33

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700TSB08BO83SJR33_20200903181356_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-09-01

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009800296

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2 250 Yksikköhinta: 2,19 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 2 250 Keskihinta: 2,19 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-09-03

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009800296

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 9 100 Yksikköhinta: 2,19 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 9 100 Keskihinta: 2,19 EUR

Hyvinkäällä 3.9.2020

Neo Industrial Oyj

Jukka Poutanen

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Poutanen, puh. 040 833 9007



Huomautus

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia

arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja kannattavuutta koskevat

odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”olettaa”, ”tulevat” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot

perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa

siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista.

Tällaisia tekijöitä ovat mm. 1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava

tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, edellytysten muuttuminen

koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus,

kilpailutilanne, konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin

asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen

taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvu tai

valuuttakurssien ja korkotason muutokset.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Tietoja julkaisijasta Neo Industrial Oyj

Neo Industrial Oyj on suomalainen yhtiö, joka rakentaa kestävää tulevaisuutta kehittämällä ja uudistamalla modernia

yhteiskuntaa. Omistamme teollista liiketoimintaa harjoittavia kasvuvoimaisia listaamattomia yhtiöitä, joille olemme

pitkäjänteinen ja vastuullinen kumppani. Monialayhtiönä luomme vastuullisesti uusia mahdollisuuksia älykkäälle ja

energiatehokkaalle yhteiskunnalle. Neo Industrial Oyj:n B-osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päämarkkinalla.
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