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Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Ennakkotietoa Kreaten vuoden 2022

taloudellisesta kehityksestä – koko vuoden liikevaihto ylitti 14 miljoonalla

eurolla ohjeistushaarukan ja EBITA oli ohjeistuksen mukainen

Kreate Group Oyj ("Kreate") julkistaa ennakkotietoja vuoden viimeisen neljänneksen ja koko vuoden taloudellisesta

kehityksestä. Alustavien tilintarkastamattomien tietojen mukaan Kreaten liikevaihto vuonna 2022 kasvoi 273,9 miljoonaan

euroon ja EBITA oli 8,8 miljoonaa euroa.

30.9.2022 annettu ohjeistus vuodelle 2022:
 

Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2021: 237,6 miljoonaa euroa) kasvaa vuoteen 2021 verrattuna ja tulee olemaan noin

250–260 miljoonaa euroa. EBITA (2021: 10,5 miljoonaa euroa) laskee 8,5–9,5 miljoonan euron tasolle.

Kreaten vahvistunut tilauskanta, viimeisen vuosineljänneksen aikana käynnistyneet uudet hankkeet, hankkeiden tehokas

toteuttaminen ja strateginen erikoistuminen vaativaan rakentamiseen tukivat liikevaihdon kehittymistä vuoden viimeisellä

neljänneksellä aiemmin arvioitua enemmän. Euromääräisen EBITAn kehittymiseen vaikuttivat sekä pitkäkestoiset hankkeet,

joita ei ollut sidottu indeksiin, että yleinen kustannusinflaatio ja korkojen nousu.

Alustavat tilintarkastamattomat avainluvut, miljoonaa euroa

  10–12/2022 10–12/2021 1–12/2022 1–12/2021

Liikevaihto 83,1 75,8 273,9 237,6

Liikevaihdon kasvu, % 9,6 22,3 15,3 1,0

EBITA 2,3 3,1 8,8 10,5

EBITA, % liikevaihdosta 2,8 4,1 3,2 4,4

Hiljaisen jakson vuoksi yhtiö ei kommentoi tai julkista muita ennakkotietoja tuloksestaan ennen tilinpäätöstiedotteensa

julkistamista. Kreate Group Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteensa vuoden 2022 tuloksesta 31.1.2023 noin klo 8.30. Samana

päivänä yhtiö järjestää verkon kautta seurattavissa olevan tulosinfon, jossa on mahdollista esittää kysymyksiä.
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Lisätiedot: Timo Vikström, toimitusjohtaja Kreate Group Oyj, +358 400 740 057 tai timo.vikstrom@kreate.fi
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Yhteyshenkilöt

Timo Vikström, Toimitusjohtaja, Kreate Group Oyj, +358 400 740 057, timo.vikstrom@kreate.fi

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja

pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa

http://kreate.fi/
mailto:timo.vikstrom@kreate.fi


kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 238 miljoonaa euroa ja

yhtiö työllistää yli 400 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.
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