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CENCORP OYJ  PÖRSSITIEDOTE 17.3.2015 KLO 16.20 

 

CENCORPIN RAHOITUSNEUVOTTELUJEN JA ENSIMMÄISEN VALMISTUSPARTNERISOPIMUKSEN ARVIOITU 

TOTEUTUMINEN LYKKÄÄNTYY TOISELLE VUOSINELJÄNNEKSELLE – YHTIÖN RAHOITUSTILANNE JATKUU 

ERITTÄIN TIUKKANA 

Cencorp on aiemmin arvioinut, että yhtiön pitkän aikavälin rahoitusratkaisu saataisiin aikaiseksi vuoden 

2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, ja että pitkän aikavälin rahoitusneuvottelujen 

toteutumisaikatauluun vaikuttaa ratkaisevasti ensimmäisen aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian 

valmistuspartnerisopimuksen allekirjoittaminen vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. 

Edelleen Cencorp on aiemmin todennut, että mikäli valmistuspartnerisopimuksen aikataulu viivästyisi, 

tulee  myös pitkän aikavälin rahoitusratkaisu viivästymään ja yhtiö joutuu turvautumaan välirahoitukseen, 

jonka toteutuminen ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä on epävarmaa. 

 

Ensimmäisen valmistuspartnerisopimuksen allekirjoitus ja siihen liittyvän tilauksen saaminen ensimmäisen 

vuosineljänneksen loppuun mennessä on edelleen mahdollista, mutta tilaukseen liittyvän 

hankerahoituksen varmistaminen tässä aikataulussa ei ole enää yhtiön näkemyksen mukaan todennäköistä. 

Tästä johtuen Cencorp muuttaa ensimmäiseen valmistuspartnerisopimukseen ja yhtiön pitkän aikavälin 

rahoitusratkaisuun liittyvien neuvottelujen tavoiteaikataulua vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen 

lopusta toiselle vuosineljännekselle. Neuvottelut valmistuspartnerisopimuksista, tuotantolinjatoimituksista, 

strategisista moduulitoimituksista ja pitkän aikavälin rahoitusratkaisuun liittyen jatkuvat normaalisti ja 

yhtiön tavoitteena on edelleen kokonaisratkaisun saaminen valmiiksi mahdollisimman nopealla 

aikataululla. 

 

Cencorpin rahoitustilanne jatkuu edelleen erittäin tiukkana. Yhtiön kahdentoista kuukauden rahoituksen 

riittävyyteen liittyy erittäin merkittäviä riskejä. Cencorpin johdon tämän hetkisen käsityksen mukaan yhtiö 

tarvitsee välirahoitusta siihen asti kunnes pitkän aikavälin rahoitusratkaisu on varmistunut ja yhtiön 

liiketoiminnan kassavirta on kääntynyt positiiviseksi. Neuvottelut myös välirahoituksen järjestämiseksi ovat 

käynnissä. Yhtiön käyttöpääomavaje on merkittävä siihen asti kunnes ensimmäinen 

aurinkosähkömoduulien tuotantoteknologian toimitus tuottaa positiivista kassavirtaa. Mikäli yhtiö ei 

onnistu turvaamaan riittävää lyhyen- ja pitkän aikavälin rahoitusta voi yhtiön toiminnan jatkuvuus olla 

vaarassa. 

 

Mikkelissä 17. päivänä maaliskuuta 2015 

 

Cencorp Oyj 
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Cencorpin toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä 

sovellutuksista. Cencorp myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien 

valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Cencorpin 

pääkonttori on Mikkelissä. Yhtiö on osa suomalaista Savcor-konsernia. 

 


