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JOHDANTO

Tämä on Cibus Nordic
Cibuksen liikeidea on hankkia, kehittää ja hallinnoida Pohjoismaissa
korkealaatuisia päivittäistavarakaupan kiinteistöjä, jotka on vuokrattu
hyvämaineisille ruoka- ja päivittäistavarakauppaketjuille, tavoitteena
jakaa vakaata, kasvavaa ja suhdanteista riippumatonta osinkoa.
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Yhtiö omisti vuoden 2019 lopussa 142 kiinteistöä Suomessa,
vuokrattavan pinta-alan ollessa 506 000 m2. Päävuokralaiset ovat
Kesko (54 % nettotuotosta), Tokmanni (28 %) ja S-ryhmä (7 %).
Lisäksi 5 % kohteista on vuokrattu muille päivittäistavarakaupan
toimijoille, kuten Lidlille.

Yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajilleen vakaata,
kasvavaa ja suhdanteista riippumatonta osinkotuottoa, joka
kasvaa vuosittain. Tämän mahdollistavat yhtiön omistamien
kiinteistöjen tarjoama vahva kassavirta sekä 50 miljoonan euron
vuosittaiset investoinnit uusiin kohteisiin.

Kiinteistösalkku on hajautettu strategisesti hyville sijainneille ja
painottuen Etelä- ja Lounas-Suomeen. Kohteet sijaitsevat pääosin
alueilla, joilla väestönkasvu on hyvällä tasolla.

Ruoka- ja päivittäistavarakauppakiinteistöt ovat tyypillisesti
instituutioiden, ruoka- ja päivittäistavarakauppaketjujen tai
näiden yhteisyritysten omistuksessa. Cibus tarjoaa sijoittajille
mahdollisuuden nauttia tämän kiinteistösegmentin vakaan
kassavirran tarjoamasta hyvästä tuotosta.

Yhtiö on keskittynyt ruoka- ja päivittäistavarakauppakiinteistöihin,
jotka erottuvat useimmista muista liikekiinteistöistä kahden
erityispiirteen vuoksi. Nämä erityispiirteet ovat liiketoiminnan
epäsyklisyys sekä riippumattomuus verkkokaupasta.
Näiden erityispiirteiden ansiosta toiminta on stabiilimpaa ja
vähäriskisempää muihin liikekiinteistöihin verrattuna.

Vuoden 2019 yhtiökokous päätti 0,84 euron osakekohtaisesta
osingosta, mikä antaa vuoden 2019 lopun pörssikurssille (145,50)
6 % suoran tuoton. Hallituksen tarkoituksena on suositella vuoden
2020 yhtiökokouksessa osingon korottamista noin 5 %:lla tasolle
0,89 euroa osakkeelta. Cibus on listattu Nasdaq First North
Premier Growth -listalle lyhenteellä CIBUS.
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JOHDANTO

Yhteenveto tilikaudesta
VUOSI 2019
Vuokratuotot olivat 51 530 TEUR (39 733) ja kasvoivat lähinnä uusien hankintojen kautta, mutta myös vuokrien indeksikorotuksista
johtuen.
Nettovuokratuotto oli 48 618 TEUR (37 521), eli noin 94 % vuokratuotoista. Koska iso osa vuokrasopimuksista on nettosopimuksia,
joissa vuokralainen vastaa suurimmasta osasta kiinteistön kustannuksia, on nettovuokratuotto yksi tärkeimmistä tunnusluvuista.
Vuokrasopimuksen ehdoista riippuen voidaan kustannukset laskuttaa suoraan vuokralaiselta, tai sitten Cibuksen kautta. Tämä
tarkoittaa sitä, että vuokratuotot, kustannukset ja käyttökorvaukset saattavat vaihdella, vaikka nettovuokratuotto säilyy tasaisena.
Seniorilainat jälleenrahoitettiin vuoden aikana. Uudet rahoitussopimukset ovat suurempia, mutta korko matalampi, joten
rahoituskustannukset pysyvät samalla tasolla.
Liikevoitto oli 28 667 TEUR (22 871) .
Kiinteistöjen markkina-arvo oli 874 813 (816 478)TEUR. Markkina-arvon kasvu johtui pääasiassa vuoden aikana tehdyistä
hankinnoista. Realisoitumaton arvonmuutos oli 7 034 (32 270).
Tilikauden voitto oli 30 279 TEUR (46 267), mikä vastaa 1,0 euroa (1,5) per osake.
Osinko on yhtiökokouksen päätöksen mukaan 0,84 euroa osakkeelta, neljään vuosineljänneksittäin maksettavaan osinkoon jaettuna.
Hallitus ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä yhtiökokoukselle ehdotettavasta tilikauden 2019 osingosta. Hallituksen tarkoituksena
on kuitenkin seurata Cibuksen osinkopolitiikkaa ja ehdottaa osingon korottamista reilulla 5 %:lla tasolle 0,89 euroa osakkeelta
tilikaudelle 2019, maksettavaksi yhtiökokousta seuraavien 12 kuukauden aikana. Lopulllinen päätös ehdotuksesta julkaistaan ennen
yhtiökokouskutsua.
Sverker Källgården aloitti toimitusjohtajana maaliskuussa ja Pia-Lena Olofsson talousjohtajana toukokuussa. Cibus on rakentanut
organisaatiota vastatakseen pörssin päälistan asettamiin vaatimuksiin.
Cibus on vuonna 2019 saavuttanut tavoitteensa lisähankintojen tekemisestä vähintään 50 miljoonalla eurolla vuosittain. Tavoite
saavutettiin myös vuonna 2018.
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JOHDANTO

Aikajana
2019
11. HELMIKUUTA

23. TOUKOKUUTA

Yhtiö ilmoitti 11. helmikuuta, että Sverker Källgården on palkattu
toimitusjohtajaksi. Hän aloitti toimessaan maaliskuussa.
Sverkerillä on pitkä kokemus kiinteistöalalta, viimeisimpänä
toimitusjohtajana ByggPartnerilla, joka Sverkerin johdolla listattiin
Nasdaq First Northiin. Ennen ByggPartneria Sverker on toiminut
johtotehtävissä NCC:llä ja Hufvudstadenilla, jälkimmäisellä muun
muassa AB Nordiska Kompanietien (NK) toimitusjohtajana
seitsemän vuoden ajan.

Cibuksen perustaja ja suurin osakkeenomistaja SFC Holding
ilmoitti 23. toukokuuta myyneensä osakkeita Cibuksessa. Myynnin
jälkeen omistusosuus on 10,3 %.

15. HELMIKUUTA
Helmikuussa yhtiö uudelleenneuvotteli toisen kolmesta
seniorilainastaan. Jälleenrahoituksella on positiivinen vaikutus
yhtiön tulevaisuuden kassavirtoihin. Uuden lainafasiliteetin
marginaali on aiempaa matalampi ja maturiteetti pidempi.
25. MAALISKUUTA

28. KESÄKUUTA
Cibus ilmoitti 28. kesäkuuta useista hankinnoista, mukaan lukien
aiemmin raportoimattomat kolmen erillisen kiinteistön hankinnat.
Nämä kohteet sijaitsevat Suomessa ja niistä kaksi on vuokrattu
Tokmannille ja yksi HalpaHallille.
11. HEINÄKUUTA
Nasdaq hyväksyi Cibuksen First North Premier -listalle 11.
heinäkuuta. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä tällä listalla oli 15.
heinäkuuta 2019. Noteeraus kyseisellä listalla on ensimmäinen
askel yhtiön siirtymisessä Nasdaq Tukholman päälistalle.

Maaliskuussa 2019 yhtiö allekirjoitti kaksi erillistä hankintaa
koskien yhteensä kuutta kiinteistöä, joiden arvo on 30 miljoonaa
euroa ja vuokrattava pinta-ala 20 300 m2. Kiinteistöt hankittiin
toisen kvartaalin aikana. Ne on vuokrattu Keskolle, Tokmannille ja
HalpaHallille.

4. JOULUKUUTA

10. HUHTIKUUTA

Yhtiö ilmoitti 12. joulukuuta, että Lauri Tiensuu on palkattu
tehtävään CIO Finland. Hän tulee vastaamaan yhtiön
sijoitustoiminnasta Suomessa. Lauri aloitti 7. tammikuuta 2020.

Cibuksen joukkovelkakirja (ISIN: SE0010740530) listattiin 10.
huhtikuuta Tukholman pörssin päälistalle.
12. HUHTIKUUTA
Cibus myi 12. huhtikuuta yhden kiinteistön Kuopiossa.
8. TOUKOKUUTA
Yhtiö ilmoitti 8. toukokuuta, että Pia-Lena Olofsson on palkattu
talousjohtajaksi. Pia-Lena on kokenut talousjohtaja, ja ollut mm.
Tukholman pörssin Large Cap -listalla noteeratun Collector AB
(publ):n talousjohtajana. Tämän lisäksi Pia-Lenalla on kokemusta
johtotehtävistä mm. Bure Equity AB (publ):ssa ja VIsma AB:ssa.

Cibus hankki kolme kiinteistöä Suomessa 4. joulukuuta. Kiinteistöt
on vuokrattu Tokmannille pitkillä sopimuksilla.
12. JOULUKUUTA

18. JOULUKUUTA
Cibus lähetti 18. joulukuuta kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 23. tammikuuta kello 9:30 Cibuksen toimistolla
osoitteessa, Kungsgatan 56, 111 22 Tukholma.
20. JOULUKUUTA
Yhtiö allekirjoitti sopimuksen Paraisilla sijaitsevan kiinteistön
ostamisesta. Kiinteistö on rakenteilla ja hankinnan odotetaan
tapahtuvan toukokuussa 2020. Kiinteistö on vuokrattu S-ryhmälle
ja Lidlille pitkillä sopimuksilla.

2020
23. TAMMIKUUTA

4. MAALISKUUTA

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 23. tammikuuta 2020.
Kokouksessa päätettiin antaa hallitukselle valtuutus päättää
osakeannista yhtiön osakkeenomistajalle. Osakeanti voi tapahtua
joko merkintäetuoikeudella tai ilman, ja vastata korkeintaan 20 %
yhtiön nykyisistä osakkeista. Lisäksi päätettiin osingonmaksusta
mahdollisille uusille osakkeille.

Cibus suoritti 6 220 000 osakkeen suunnatun osakeannin ja
keräsi 886 miljoonaa kruunua pääomaa, jolla se osittain rahoittaa
uuden hankinnan Ruotsissa.

Koronavirus

tavaroiden saanti hankaloituu. Noin 90 % vuokratuotostamme
tulee Pohjoismaiden suurimmilta päivittäistavarakauppaketjuilta,
joilla on hyvät valmiudet selviytyä tällaisista tilanteista. Jos
pahimpana mahdollisena skenaariona olettaa, että kaikki muut
vuokralaiset ajautuisivat vaikeuksiin, on tämän hetkinen arvio se,
että korkeintaan 2% vuotuisesta nettovuokratuosta on tilapäisesti
uhattuna. Pitkällä tähtäimellä tilanne voi johtaa yleiseen lamaan
ja levitä pankkijärjestelmään, jolloin pankkirahoituksen saaminen
uusiin hankintoihin voi vaikeutua. Tällä hetkellä meneillään olevissa
hankinnoissa emme ole vielä tällaista havainneet. Mikäli virus johtaa
taantumaan, uskomme, että meidän kaltaisemme defensiiviseen
strategiaan luottava yhtiö kuuluu niihin, jotka selviävät parhaiten.

Koronaviruksella ei tähän mennessä ole ollut negatiivista
vaikutusta toimintaamme. Noudatamme luonnollisesti
varovaisuutta yhteydenpidossamme kaikkien yritysten kanssa,
tapaamiset pidetään puhelin- tai videopalavereina ja työmatkat on
karsittu minimiin. Lisäksi ulkomaanmatkat on peruttu toistaiseksi.
Meidän ankkurivuokralaistemme myynnit ovat kasvaneet
voimakkaasti viruksen ilmaantumisen jälkeen. Päivittäistavarakaupan
volyymit ovat ennätystasolla, eikä mikään anna merkkejä siitä,
että vuokralaisillamme olisi vaikeuksia selviytyä vuokranmaksusta.
Riskinä toki on, että kauppojen henkilökunnan työnteko tai

Samana päivänä julkistettiin, että Cibus on solminut sitovan
sopimuksen 111 ruokakaupasta koostuvan kiinteistösalkun
ostamisesta Coopilta noin 1 900 MSEK hinnalla. Hankinta on
Cibukselle strategisesti tärkeä ja ensimmäinen kauppa Ruotsissa.
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Täyttä vauhtia eteenpäin
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

“Strategia on muuttumaton:
sijoittamme turvallisiin,
ei-syklisiin ja
korkeatuottoisiin
päivittäistavara- ja
ruokakauppakiinteistöihin
voidaksemme jakaa
osakkeenomistajillemme
vakaata ja kasvavaa osinkoa.”
— Sverker Källgården, TJ
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Tehdessäni yhteenvetoa ensimmäisestä vuodestani Cibuksen
toimitusjohtajana voin todeta, että olemme saaneet paljon aikaan
lyhyessä ajassa. Olemme tehneet 50 miljoonalla eurolla uusia
hankintoja Suomessa, rakentaneet yhtiön organisaatiota, aloittaneet
päälistalle siirtymisen valmistelut, jatkaneet kestävään kehitykseen
panostamista ja saaneet monta uutta osakkeenomistajaa.
Kasvu on tärkeää kaikille yhtiöille, ja Cibuksen strategiana
on kasvaa 50 miljoonalla eurolla vuodessa. Meillä on myös
selkeä strategia sijoittaa “supermarket-kokoluokan” ruoka- ja
päivittäistavarakauppakiinteistöihin, joiden uskomme pitävän
pintansa jatkossakin.
Meille ovat tärkeitä myös laadukkaat vuokralaiset, jotka ovat paitsi
taloudellisesti vakaita, myös jakavat meidän näkemyksemme
kestävän kehityksen eteen tehtävän työn tärkeydestä. Yhtenä
esimerkkinä mainittakoon Tokmanni, joka on asentanut noin
viidentoista kiinteistömme katolle aurinkopaneelit, ja suunnittelee
lisää vastaavia hankkeita.
Pääkonttorimme sijaitsee Tukholmassa, jossa minä, talousjohtaja
ja taloushallinto istumme, ja sen lisäksi meillä on toimisto
Helsingissä. Päätöksenteko on tehokasta ja meillä on toimivat
rutiinit niin raportointiin kuin transaktioihinkin. Omalla
organisaatiollamme varmistamme, että transaktioprosessit
ovat sujuvia, mikä tekee meistä houkuttelevan
kaupankäyntikumppanin. Nyt meillä on myös kapasiteetia
aktiivisesti analysoida markkinaa myös muissa pohjoismaissa.

Ruokakauppakiinteistöjen markkina jatkuu vahvana Suomessa,
meillä on hyvät verkostot ja analysoimme koko ajan uusia kohteita.
Meidät tunnetaan ammattimaisuudesta ja nopeista, mutta
perusteellisista prosesseista, mitä myyjät arvostavat. Tämän vuoksi
olemme luonnollinen ostaja tämän sektorin kiinteistöille.
Seuraavina kuukausina tulemme jatkamaan organisaation
rakentamista ja tasaista kasvua sekä siirtymään päälistalle
Tukholmassa, mikä tulee merkittävästi lisäämään yhtiön näkyvyyttä.
Strategiamme pysyy ennallaan ja tulemme jatkossakin tekemään
omannäköisiämme hankintoja.
Tilikauden jälkeen olemme tehneet ensimmäisen hankintamme
Ruotsissa ostamalla 111 ruokakauppakiinteistön salkun Coopilta.
Coop jatkaa toimintaansa näissä kaupoissa ja on allekirjoittanut
10-vuotiset vuokrasopimukset triple net -rakenteella, mikä tekee
transaktiosta ainutlaatuisen Ruotsin markkinassa. Nyt meillä on
portfolio, jota voimme kasvattaa ja jatkaa samalla strategialla, joka
meillä on ollut perustamisesta lähtien, ostamalla yksittäisiä kohteita
ja pieniä portfolioita, jotka tukevat tavoitettamme ja kasvattavat
tuottokykyämme.
Voin todeta, että 2019 on ollut tapahtumarikas ja menestyksekäs
vuosi. Uskon, että vuonna 2020 tulee tapahtumaan vähintään
yhtä paljon, ja se on myös tavoitteeni. Strategia ei ole muuttunut:
sijoitamme turvallisiin, ei-syklisiin ja korkeatuottoisiin
päivittäistavara- ja ruokakauppakiinteistöihin voidaksemme jakaa
osakkeenomistajillemme vakaata ja kasvavaa osinkoa.

Osakekurssi on vuoden aikana kehittynyt vahvasti, ja
osakkeenomistajien lukumäärä on tasaisesti kasvanut.
Kurssikehitys ja vuosineljänneksittäin maksettava osinko tekevät
Cibuksesta houkuttelevan osakkeen, ja on ilahduttavaa, että yhä
useampi oivaltaa tämän.

Tukholma, 18. maaliskuuta 2020
Sverker Källgården
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STRATEGIA

Liiketoimintamalli ja tavoitteet
Cibuksen liikeidea on ostaa, kehittää ja hallinnoida Pohjoismaissa
korkealaatuisia päivittäistavarakaupan kiinteistöjä, jotka vuokrattu
hyvämaineisille ruoka- ja päivittäistavarakauppaketjuille.

LIIKETOIMINTAMALLI

TAVOITTEET

Yhtiön kiinteistösalkku on arvoltaan 1 055 miljoonaa euroa ja
koostuu reilusta 250 strategisilla paikoilla Suomessa ja Ruotsissa
sijaitsevasta ruoka- ja päivittäistavarakaupasta, joita hallinnoidaan
ruokakauppakiinteistöihin optimoidun sijoitusstrategian
mukaisesti. Yhtiö hyödyntää asiantuntemustaan ja asemaansa
johtavien ruokakauppatoimijoiden luotettavana kumppanina
tunnistaessaan liiketoimintamahdollisuuksia toimintasektorillaan.

Cibuksella on kaksi taloudellista tavoitetta. Nämä ovat:
• Vuotuinen osingonkasvu 5 %
• Luototusaste (LTV) 55 - 65 %

Supermarketit, joilla on tyypillisesti laaja valikoima ruoka- ja
päivittäistavarakauppatuotteita ja jotka ovat hypermarket-liikkeitä
pienempiä ja helpommin kuluttajien saavutattavissa, muodostavat
suurimman osan ruokakaupan myynnistä Suomessa ja Ruotsissa
ja edustavat yleisintä kiinteistötyyppiä salkussa.
Yhtiö pyrkii jakamaan korkeaa ja suhdanteista riippumatonta
osinkoa osakkeenomistajilleen. Tämän mahdollistaa yhtiön
omistaman kiinteistösalkun vakaa tuotto.
Ruoka- ja päivittäistavarakauppakiinteistöillä on kaksi
erityispiirrettä, jotka erottavat ne useimmista, ellei kaikista,
muista liikekiinteistötyypeistä. Nämä erityispiirteet ovat:
• Liiketoiminnan epäsyklisyys
• Kiinteistöjen hyöty verkkokaupasta
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Ottaen huomioon yhtiön nykyisen kiinteistösalkun,
liiketoimintasuunnitelman ja kasvun, on 5 % vuotuinen
osingonkasvu järkevä tavoite ennakoitavissa olevaan
tulevaisuuteen. Osinkotavoite on asetettu heijastamaan yhtiön
vahvaa kassavirtaa ja tarjoamaan osakkeenomistajille korkean ja
ennakoitavan osinkotuoton.
Luototusastetta koskeva tavoite on asetettu, jotta voidaan
varmistaa että rahoitusriskejä hallitaan tarkoituksenmukaisella,
mutta kuitenkin riittävällä tavalla.

CIBUS SIJOITUSKOHTEENA

Sijoitus Cibukseen
Cibus Nordic Real Estate on kiinteistöyhtiö, joka sijoittaa ja hallinnoi
keskikokoisia ruokakauppoja ja päivittäistavarakauppoja Pohjoismaissa.
Yhtiön pitkän aikavälin tavoite on tarjota vakaata, kasvavaa ja
suhdanteista riippumatonta osinkoa osakkeenomistajilleen.

Cibuksen toiminta-alue on yleisesti vakaa ja tarjoaa
hyvää tuottoa. Päivittäistavarakaupan tuotteet ja erityisesti
elintarvikkeet ovat ei-syklisiä ja niiden myynti kasvaa vakaasti.
Ruoka- ja päivittäistavarakauppakiinteistöjen salkut ovat olleet
instituutiosijoittajien kiinnostuksen kohteena viime vuosina.

Listautuessaan vuonna 2018 avasi Cibus tämän markkinan,
tarjoten kaikille sijoittajille, suurista instituutioista piensijoittajiin,
mahdollisuuden tarttua tämän segmentin tarjoamaan vakaaseen
ja hyvään tuottoon.

SEGMENTIN YLEINEN HOUKUTTELEVUUS JA CIBUKSEN KIINTEISTÖPORTFOLION ERITYISPIIRTEET
VOIDAAN TIIVISTÄÄ SEURAAVASTI:

•
•
•
•
•
•

Pohjoismaiden makrotalous on edelleen vahva
Ruoka- ja päivittäistavarakauppa on vakaa ja ennustettava
liiketoiminta-alue
Verkkokaupan negatiiviset vaikutukset eivät kohdistu
ruoka- ja päivittäistavarakauppaan
Kauppapaikkat muodostavat strategisen jakeluverkoston,
joka soveltuu erittäin hyvin postille ja muille palveluille,
mikä tarjoaa edun verkkokauppaan liittyen
Korkea ja kasvava kvartaaliosinko sekä maltillinen noin 59
% luototusaste (LTV) (ml. yhtiön joukkovelkakirjalaina)
Painotettu keskimääräinen vuokramaturiteetti (WAULT)
4,9 vuotta Suomessa ja 10,0 vuotta Ruotsissa

•
•
•
•
•

Markkinoillaan johtavat ja hyvin menestyvät vuokralaiset
kuten Kesko, S-ryhmä ja Tokmanni, jotka ovat
päävuokralaisina noin 90 %:ssa salkun kohteista. Ruotsin
kiinteistösalkun vuokranlainen on Coop
Vuokrasopimusten pituus vaihtelee ja vuokrasopimusten
päättymishetket ovat näin ollen hyvin hajautuneet
Suuri määrä kohteita samassa kokoluokassa tarjoaa
tehokkaan riskin hajautuksen. Mikään yksittäinen kohde ei
vastaa yli 3 %:a salkun nettotuotosta
Kaksi kolmasosaa Suomen salkun nettotuotosta tulee
Etelä- ja Lounais-Suomen kasvualueilta
Rajattu kuluriski, sillä pääosassa kohteita vastuu
hoitokuluista on vuokralaisilla
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CIBUS SIJOITUSKOHTEENA

Osake ja osakkeenomistajat
MARKKINAPAIKKA:

MARKKINA-ARVO:

4,5 miljardia
SEK

Nasdaq First North
Premier Growth Market
Stockholm

OSAKKEENOMISTAJIEN LKM:

OSAKKEIDEN LKM:

7 000

31 100 000

PÄÄTÖSKURSSI:

ISIN:

145,5 SEK

SE0010832204

CIBUS ON LISTATTU YHTIÖ
Cibuksen osakkeet listattiin 9. maaliskuuta 2018 Nasdaq First North -listalle ja siirtyivät Nasdaq First North Premier Growth Market
-listalle 19. heinäkuuta 2019. Osakkeen ISIN-koodi on SE0010832204. Yhtiön tavoitteena on siirtyä Nasdaq Stockholm -päälistalle vuoden
2020 aikana.

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS
Osakkeen arvo on noussut 43% listautumispäivän 9.3.2018 jälkeen. Kokonaistuotto mukaanlukien osingot on samalla ajanjaksolla Ruotsin
kruunuissa ollut 55%. Osakkeen vaihto on ollut suhteellisen vilkasta, keskimääräisen päivävaihdon ollessa noin 11 MSEK ja keskimääräisen
kauppojen lukumäärän noin 250 per päivä.
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OSAKKEENOMISTAJAT
Cibuksella oli yli 7 000 osakkeenomistajaa 31.12.2019. Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omisti tilikauden lopussa noin 46 %
osakkeista. Näistä yksi, SFC Holding S.à.r.l, omisti 31.12.2019 yli 10 % yhtiön osakkeista. Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa oli 31 100
000. Tilikauden päättymisen jälkeen on toteutettu 6 220 000 osakkeen osakeanti. Annin jälkeen osakkeiden lukumäärä on 37 320 000.

OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2019
Osakkeenomistaja
SFC Holding S.à r.l.
Fjärde AP-fonden

Osakkeiden lkm

Omistusosuus, %

3 200 000

10,3

2 311 245

7,4

Amiral Gestion

2 062 522

6,6

Talomon Capital

1 539 171

4,9

Carnegie Fonder

1 250 000

4,0

Sirius Capital Partners*

830 000

2,7

Svenska Handelsbanken

802 576

2,6

Avanza Pension

788 294

2,5

Dragfast AB

700 000

2,3

Sensor Fonder
Summa, 10 suurinta osakkeenomistajaa

690 000
14 173 808

2,2
45,6

Muut osakkeenomistajat

16 926 192

54,4

31 100 000

100

Yhteensä

*Summa pitää sisällään myös Siriuksen osakkaiden muut omistukset
Lähde: Modular Finance
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CIBUS SIJOITUSKOHTEENA

Osinko
Ruokakaupan ja päivittäistavarakaupan kiinteistöjä hankkimalla,
hallinnoimalla ja kehittämällä tarjoamme vakaata, kasvavaa ja
suhdanteista riippumatonta osinkoa osakkeenomistajillemme.

OSINKOPOLITIIKKA

HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE

Yhtiö maksaa osinkoa kvartaaleittain, ja osinko nousee joka
kvartaali. Ottaen huomioon yhtiön nykyisen kiinteistösalkun,
liiketoimintasuunnitelman ja kasvun, on 5 % vuotuinen
osingonkasvu järkevä tavoite ennakoitavissa olevaan
tulevaisuuteen. Osinkotavoite on asetettu heijastamaan yhtiön
vahvaa kassavirtaa ja tarjoamaan osakkeenomistajille korkean ja
ennakoitavan osinkotuoton.

Yhtiön hallitus ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä
yhtiökokoukselle ehdotettavasta tilikauden 2019 osingosta.
Hallituksen tarkoituksena on kuitenkin seurata Cibuksen
osinkopolitiikkaa ja ehdottaa osingon korottamista reilulla 5 %:lla
tasolle 0,89 euroa osakkeelta tilikaudelle 2019, maksettavaksi
yhtiökokousta seuraavien 12 kuukauden aikana. Lopullinen päätös
ehdotuksesta julkaistaan ennen yhtiökokouskutsua.

PÄÄTETYT OSINGOT
6,0 % suora tuotto
0.25

(osakekurssi 31.12.2019)

0.20
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0,20
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CIBUS SIJOITUSKOHTEENA

Markkinakatsaus
Ilmassa olevassa varovaisuudesta ja taantuman pelosta
huolimatta kiinteistömarkkina jatkuu stabiilina

Pohjoismainen kiinteistömarkkina jatkoi kasvuaan vuonna 2019.
Keskuspankkien antamat signaalit pitkään jatkuvasta matalien
korkojen ympäristöstä tukee markkinaa. Suomessa kasvun
uskotaan jatkuvan suhteellisen tasaisena kulutuksen kasvaessa ja
palveluviennin jatkuessa vahvana. Ruotsin talouden ennustetaan
toipuvan asteittain, kulutuksen ja asuntorakentamisen tukemana.

Suomen kiinteistömarkkina on edelleen houkutteleva
ulkomaisille sijoittajille. Useat ruotsalaiset sijoittajat ovat
sijoittaneet, tai aikovat sijoittaa, Suomeen johtuen Ruotsin
markkinaa korkeammista tuottotasoista erityisesti yhteiskuntaja toimistokiinteistöissä. Suomen kiinteistömarkkinan
transaktiovolyymi laski vuodesta 2018, mikä selittyy kaikkein
suurimpien kauppojen puuttumisella. Kiinteistökauppojen
lukumäärä sen sijaan pysyi edellisen vuoden tasolla, KTI:n mukaan
yli 1 miljoonan euron transaktioita oli noin 300.

Vuonna 2019 myös Pohjoismainen kiinteistötransaktiomarkkina
jatkui vahvana. Pangea Property Partnersin mukaan
pohjoismainen kiinteistötransaktiovolyymi oli noin 44 miljardia
euroa, mikä on kaikkien aikojen korkein lukema.

Lähteet: KTI, Pangea Research, SEB

SUOMEN KIINTEISTÖMARKKINAN TRANSAKTIOVOLYYMI

■ Kotimainen ostaja ■ Ulkomainen ostaja
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POHJOISMAAT - BKT:N KASVU
Prosenttimuutos vuodessa
Suomi

2018
1,7

2019
1,6

2020E
1,5

2021E
1,5

2,2

1,1

1,1

1,7

Norja

1,3

1,5

3,6

2,1

Tanska

2,4

2,1

1,8

1,5

Ruotsi

Lähde: SEB (tammikuu 2020)
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Tuottokyky
Arvio nykyisestä tuottokyvystä tulevalle 12 kuukaudelle perustuu
Cibuksen omistamaan kiinteistösalkkuun 31.1.2020

Tilikauden jälkeen olemme toteuttaneet yhden salkkukaupan Ruotsissa. Sitä ei ole huomioitu alla esitetyssä nykyisessä
tuottokyvyssä.
Nykyinen tuottokyky ei ole ennuste, vaan teoreettinen tilannekuva, jolla kuvataan tuotot ja kulut vuositasolla olettaen tietyn
hetken mukainen kiinteistösalkku, rahoituskustannukset, pääomarakenne ja organisaatio. Tuottokyky ei sisällä ennusteita vuokrien,
vajaakäyttöasteen, kiinteistöjen kulujen, korkotason, arvonmuutosten tai muiden tuottoon liittyvien tekijöiden kehityksestä.

TUOTTOKYKY, TEUR
Muutos
(01/20 vs. 12/18)

31.12.2018

31.3.2019

30.6.2019

30.9.2019

31.12.2019

31.1.2020*

Vuokratuotot

51 100

51 100

53 350

53 350

54 110

54 350

Kiinteistön hoitokulut

-2 900

-2 900

-3 450

-3 450

-3 450

-3 450

Nettovuokratuotto

48 200

48 200

49 900

49 900

50 660

50 900

-3 620

-3 620

-3 700

-3 700

-3 700

-3 700

Nettorahoituskulut**

-13 950

-13 594

-13 550

-13 550

-14 000

-14 100

Liikevoitto

30 630

30 986

32 650

32 650

32 960

33 100

8%

0,98

1,00

1,05

1,05

1,06

1,06

8%

Hallinnon kulut

Liikevoitto, EUR per osake

6%

*PItää sisällään kaikki hankinnat jotka ovat tapahtuneet tammikuun 2020 loppuun mennessä.
**Tonttivuokrat on IFRS16 mukaisesti sisällytetty nettorahoituskuluihin vuoden 2019 luvuissa. Vertailulukuihin on vertailukelpoisuuden vuoksi tehty vastaava muutos.
Nettorahoituskuluihin kuuluu myös rahoituksen järjestelypalkkiot, jotka eivät jatkossa vaikuta kassavirtaan.

Arvio tuottokyvystä perustuu seuraaviin tietoihin:

Vuokratuotto perustuu allekirjoitettujen vuokrasopimusten vuokratuottoon vuositasolla (mukaan lukien vuokralaisilta perittävät
hoitokulut ja mahdolliset vuokranalennukset) sekä muihin, nykyisiin vuokrasopimuksiin perustuviin kiinteistöliitännäisiin tuottoihin per
31.12.2019.
Kiinteistön hoitokulut perustuvat tavanomaiseen toimintavuoteen. Ne sisältävät kiinteistöihin liittyvän hallinnoinnin. Kiinteistövero
lasketaan nykyisiin verotusarvoihin liittyen ja se sisältyy hoitokuluihin.
Hallinnon kulut perustuvat nykyiseen organisaatioon ja kiinteistösalkun nykyiseen kokoon.

KOMMENTTI LIITTYEN NYKYISEEN TUOTTOKYKYYN
Tuottokyky tuleville 12 kuukaudelle on parantunut 8% verrattuna 12 kuukauden ennusteeseen 31.12.2018. Tähän ovat
myötävaikuttaneet yhtiön listautumisen jälkeen tekemät hankinnat, kolmen pankkilainan uudelleenrahoittaminen ja vuokrien
indeksikorotukset.
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Vuokralaiset ja
sopimusrakenne Suomessa
VUOKRALAISET
Noin 90 % Cibuksen nettovuokratuotosta tukee kiinteistöistä,
joissa päävuokralaisena on Kesko, Tokmanni tai S-ryhmä. Muut
päivittäistavarakauppavuokralaiset sisältävät Lidlin ja itsenäiset
ruokakauppiaat. Kaavio oikealla kuvaa, kuinka nettovuokratuotto
jakautuu kiinteistöihin, joissa ovat päävuokralaisina eri ruoka- ja
päivittäistavarakauppaketjut.

■

Kesko

■

Tokmanni

■

S-ryhmä

■

Muu päivittäistavarakauppa

■

5%

6%

7%
54%
28%

Muu vähittäiskauppa

VUOKRASOPIMUSTEN YHTEENVETO, SUOMI
Kaavio alla osoittaa, että vuokrasopimusten vuokramaturiteetti on hyvin jakautunut tuleville vuosille. Tavanomainen vuokrasopimus sisältää
pidennysoption vuokralaiselle, jota käyttämällä vuokralainen voi pidentää vuokrasopimusta tyypillisesti kolmella tai viidellä vuodella nykyisen
vuokrasopimuksen mukaisin ehdoin. Useimmiten vuokralainen käyttää option. Alla oleva kaavio esittää vuokramaturiteetin olettaen, että
vuokralaiset eivät pidennysoptioitaan käyttäisi. Koska optiot yleensä käytetään ja suurin piirtein sama määrä vuokrasopimuksia pidennetään
joka vuosi, on keskimääräinen kesto tähän saakka ollut suhteellisen stabiili, ja tulee todennäköisesti sellaisena pysymään myös tulevina
vuosina. Kiinteistösalkun keskimaturiteetti 31. joulukuuta 2019 oli 4,9 vuotta.

Keskimääräinen kesto
4,9 vuotta

MEUR
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0

3.8

2.9

6,0
4,0

1.1

1.0

2,0
0,0
2020

2021

2022

2023

■ Toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset
■ Muut vuokrasopimukset

2024

2025

2026

2027

2028

20292055

Noin 47 % niistä vuokrasopimuksista, joiden sopimuskausi päättyisi vuoden 2020, on voimassa toistaiseksi, mikä tarkoittaa sitä, että
sekä vuokralaisella että vuokranantajalla on mahdollisuus irtisanoa sopimus. Tällaiset vuokrasopimukset ovat tyypillisiä pienempien
vuokralaisten kohdalla ja tarjoavat mahdollisuuden kehittää kiinteistöä, mikäli esimerkiksi päävuokralainen haluaa lajentaa tilojaan.
Useimmat tällaiset sopimukset ovat jatkuneet toistaiseksi voimassa olevina jo pidemmän aikaa, ja voidaan olettaa, ettei vuokralainen tai
vuokranantaja kumpikaan tule irtisanomaan sopimusta lähitulevaisuudessa.

Noin 90 % vuokrasopimuksista on nettovuokrasopimuksia, minkä vuoksi kiinteistön hoitokuluihin liittyvä riski kiinteistönomistajalle on
hyvin pieni.
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Kiinteistöportfolio
Suomessa
YLEISKATSAUS
Vuoden 2019 lopussa Cibuksen kiinteistösalkku koostui 142
suhteellisen modernista liikekiinteistöstä, jotka sijaitsevat
kasvualueilla ympäri Suomea. Noin kaksi kolmasosaa
kiinteistösalkun nettotuotosta tulee Etelä- ja Lounas-Suomessa
sijaitsevista kiinteistöistä.

Päävuokralainen

Kokonaisvuokratuotosta noin 90 % tulee kiinteistöistä, joiden
päävuokralaisena on joku seuraavista kolmesta johtavasta
päivittäistavarakaupan toimijasta: Kesko, Tokmanni ja S-ryhmä.
Kaikki päävuokralaiset kokevat, että kiinteistöt sopivat hyvin
heidän tarkoituksiinsa. Päävuokralaisten osuus vuokratuotosta on
87 % ja keskimääräinen sopimuspituus 5,6 vuotta.

Kohteiden lkm Vuokrattava pinta- Vuokrasopimuksen Päävuokralaisen Päävuokralaisen osuus
ala, m2
pituus
sopimuspituus
vuokratuotosta

Kesko

75

223 046

4,6

5,4

90%

Tokmanni

39

183 338

5,5

6,0

89%

S-ryhmä

14

32 088

4,8

6,1

66%

Muu päivittäistavarakauppa

8

33 660

4,9

5,0

71%

Muu vähittäiskauppa

6

33 685

4,2

n/a

n/a

142

505 817

4,9

5,6

87%

Portfolio yhteensä

MAANTIETEELLISET SIJAINNIT
Kiinteistöt sijaitsevat ympäri Suomen yli 80 kaupungissa ja
kunnassa, noin kaksi kolmasosaa maan eteläisissä osissa ja suurelta
osin Helsingin seudulla. Salkku sisältää kiinteistöjä yhdeksässä
Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista, mikä luo terveen
pohjan salkulle. Kuten monissa muissa kehittyneissä maissa,
Suomessa on käynnissä kaupungistuminen, jossa maaseudun
asukasluku vähenee suurimpien kaupunkien kasvaessa.
Oikealla oleva kartta esittää salkun kohteiden maantieteelliset
sijannit. Kuten kartta osoittaa, lähes kaikki kiinteistöt sijaitsevat
positiivisen väestönkasvun alueilla. Suomen vuosille 20202030 ennustettu vuotuinen väestönkasvu on 0,1 %, mikä on yli
kaksinkertainen verrattuna vastaavaan ennusteeseen koko EU:lle.

2/3 nettotuotosta Etelä- ja
Lounais-Suomesta

Aluetyyppi
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Historiallinen väestönkasvu 1990-2015

Keskusta

+21,0 %

■

Muu keskusta-alue

+22,9 %

■

Lähialue

+27,5 %

■

Lähiö

+6,9 %

■

Maaseutu

-14,7 %

■

Haja-asutusalue

-29,6 %

■

LIIKETOIMINTA

SALKUN HAJAUTUS
Yksikään kiinteistö salkussa ei vastaa
enempää kuin 3,0 %:a koko salkun
nettovuokratuotosta, mikä eliminoi
yhtiön riippuvuuden yksittäisistä
kohteista. Salkun kiinteistöistä vain
seitsemän vastaa yli 2,0 %:a koko salkun
nettovuokratuotosta.

Supermarket

9%

5%

Hypermarket

40%

15%

Suurin osa Suomen ruokamyynnistä
tapahtuu supermarket-kokoluokan
kaupoissa, ja myös Cibuksen
kiinteistösalkussa näiden kohteiden
painoarvo on suurin.

Halpakauppa
Market
Muu

32%

AVAINLUVUT
Vuotuinen nettovuokratuotto on arvilta 50,7 MEUR (nykyinen tuottokyky), perustuen Cibuksen kiinteistösalkkuun 31.12.2019.

Kohteiden lkm

142

Vuokrattava pinta-ala, m2

506

Vuokrattava ala / kohde, m2
Nettotuotto (nykyinen tuottokyky), MEUR

3 562
50,7

Nettovuokratuotto EUR/m2/kk (vuokrattu ala)

8,8

Keskimääräinen vuokramaturiteetti (WAULT), vuotta

4,9
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Kiinteistöportfolio
Ruotsissa
Cibus on tilikauden jälkeen maaliskuussa 2020 hankkinut
111 ruokakaupan kiinteistösalkun Ruotsissa.

Ruotsin salkku koostuu 111 ruokakaupasta, jotka sisältyivät
Coopin tekemään Netto-liiketoiminnan hankintaan vuonna
2019. Kiinteistösalkun arvo on noin 180 miljoonaa euroa.
Vuokrattava pinta-ala on noin 118 000 neliömetriä ja vuotuinen
nettovuokratuotto noin 10,6 miljoonaa euroa. Cibus ja Coop ovat
kaupan yhteydessä allekirjoittaneet kohteista 10-vuotiset triple
net -vuokrasopimukset.

18

Hankinta tarkoittaa Cibukselle maantieteellistä laajentumista
ja etabloitumista Etelä- ja Keski-Ruotsiin Cibuksen strategian
mukaisesti. Kiinteistösalkun koosta johtuen yhtiö voi
kustannustehokkaasti jatkaa strategiansa toteuttamista ostamalla
yksittäisiä kiinteistöjä ja kiinteistösalkkuja Ruotsin nykyistä
kiinteistökantaa täydentämään.

LIIKETOIMINTA

Verkkokaupan vaikutus
Cibuksen liiketoimintamalliin
Verkkokaupasta johtuen vähittäiskauppaan kohdistuu merkittävä
paine, kun yhä useampi kuluttaja tekee ostoksensa verkossa.
Ruotsin kaupan alan liiton mukaan verkkokaupan vaikutus
on vähittäiskaupan eri segmenteistä suurin elektroniikassa ja
kirjakaupassa, kun taas päivittäistavarakauppaan verkkokauppa
vaikuttaa vähiten. Vastava näkemys on myös PostNordilla, jonka
mukaan vaatteet ja kengät, kauneus- ja terveystuotteet sekä
kodinelektroniikka ovat ne segmentit, joissa verkkokauppa on
vallannut eniten markkinaosuutta. Elintarvikkeissa verkkokauppa
ei tähän mennessä ole lyönyt läpi, mikä johtuu siitä että monet
asiakkaat haluavat itse nähdä ja valita ne tuotteet, joita ovat
ostamassa. Kauppiaan näkökulmasta kannattavuutta vähentävät
matalat marginaalit ja erityisesti kylmätuotteiden osalta korkeat
pakkaus- ja jakelukulut.

Tämän vuoksi verkkokaupan asiakkaat saavat usein hakea
ostoksensa noutopisteistä, jotka usein ovat supermarketteja. Näin
ollen ruokakaupoista muodostuu luonnollinen jakeluverkosto
muulle verkkokaupalle, mikä lisää myymälöiden asiakasvirtaa
entuudestaan. Suomessa ja Tanskassa verkkokaupan
ostokset noudetaan tavallisesti kaupan etutiloissa olevista
pakettiautomaateista, kun taas Ruotsissa ja Norjassa paketit
saa useimmiten kaupan henkilökunnalta. Pakettiautomaatit ovat
kasvava trendi ja vaikuttaa siltä, että ne tulevat yleistymään
kaikkialla Pohjoismaissa.
Lähde: Handelsrådet Sverige HUI,PostNord,
Päivittäistavarakauppa ry

AMAZONIN VAKUTUS ERI VÄHITTÄISKAUPAN ALOIHIN
Matala

Päivittäistavarat

Korkea

Huonekalut

Muoti

Urheilu

Rautakauppa

Lääkkeet

Lelut

Kirjat

Elektroniikka

Lähde: Handelsrådet Sverige, HUI Research

Päivittäistavarakauppa ei
ole altis verkkokaupalle
ja se voi itse asiassa jopa
hyötyä verkkokaupasta
ruokakauppojen
muodostaman jakeluverkoston ansiosta.
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RAHOITUS

Rahoitus
Cibuksen rahoitus koostuu osakkeista, vakuudellisista lainoista
hyvämaineisilta pohjoismaisilta pankeilta ja instituutioilta sekä
vakuudettomasta joukkovelkakirjalainasta.

Konsernilla oli 31. joulukuuta 2019 noin 403 miljoonaa euroa
vakuudellisia pankkilainoja, joiden keskikorko oli 1,6 % ja
keskimaturiteetti 3,5 vuotta. Cibus on pantannut kiinteistöt
korollisten lainojen vakuudeksi ehdoilla, jotka yhtiön kokemuksen
mukaan ovat markkinakäytännön mukaisia.
Pankkilainojen lisäksi Cibus on laskenut liikkeelle vakuudettoman
135 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina
erääntyy 26. toukokuuta 2021 ja sen korko on 4,5 % + 3 kk
EURIBOR. Joukkovelkakirjalaina on 10. huhtikuuta 2019 lähtien
listattu yhtiöiden joukkovelkakirjalistalla NASDAQ Tukholmassa.
Joukkovelkakirjalla käydään tällä hetkellä kauppaa matalammalla
implisiittisellä korolla kuin millä se noteerattiin, mikä ennakoi sitä,
että sen uudelleenrahoittamisessa voitaisiin saavuttaa paremmat
ehdot. Konsernin kaikkien lainojen keskimaturiteetti on 3,0 vuotta.
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Noin 71 % konsernin pankkilainoista on suojattu
korkojohdannaisilla (korkokatoilla). Konsernin lainasalkun
korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) on 2,6
vuotta.
Luototusaste sisältäen joukkovelkakirjalainan on 58,7 %.
Vakuudellisten pankkilainojen luototusaste on 43,3 %. Pankkilainat
on vuoden aikana uudelleenrahoitettu edullisemmilla ehdoilla.
Yhtiö on uudelleenrahoituksella varmistanut rahoitusfasiliteetit
ylläpitäen samalla maltillisen korkotason. Alemmasta
marginaalista johtuen korkokustannukset pysyvät tasaisina
lainamäärän kasvusta huolimatta.

KORKEAMPI
OSAKEKURSSI

MATALAMMAT
RAHOITUSKULUT

KORKEAMPI
KASVU

KORKEAMPI
KANNATTAVUUS

TYÖNTEKIJÄT JA YRITYSKULTTUURI

Työntekijät ja
yrityskulttuuri
Cibuksen yrityskulttuuri toimii pohjana työntekijöiden palkkaamiselle,
kehittämiselle ja sitouttamiselle siten, että he voivat parhaalla mahdollisella tavalla
tukea yhtiön kasvua ja tavoitteita.

Cibus on kiinteistösalkun arvolla mitattuna suuryritys, mutta
työntekijöiden määrällä mitattuna pienyhtiö. Tämä johtuu siitä,
että suuri osa kiinteistönhallinnasta ja yksinkertaisemmista
hallinnollisista tehtävistä on ulkoistettu. Jokainen Cibuksen
työntekijä on tämän vuoksi erityisen tärkeä ja vaikuttaa suuresti
Cibuksen kehittymiseen.
Voidaksemme palkata ja pitää palveluksessamme hyvät
työntekijät haluamme olla houkutteleva työnantaja, emme
ainoastaan tarjoamalla markkinaehtoiset työehdot, vaan myös
ylläpitämällä vahvaa ja tervettä yrityskulttuuria.
Cibuksen yrityskulttuurin ytimessä ovat vahvat perusarvomme
Sitoutuminen, Vastuu ja Ilo.

Sitoutuminen tarkoittaa meille intohimoa, energiaa ja
osallistumista. Suhtaudumme intohimoisesti siihen mitä teemme
ja teemme kaikkemme saavuttaaksemme tavoitteemme.
Vastuu taas tarkoittaa meille etiikkaa, rehellisyyttä, läpinäkyvyyttä
ja arvostusta. Liiketoimintaa tulee tehdä reilulla ja kestävällä
tavalla, kunnioittaen vastuutamme suhteessa sidosryhmiimme ja
yhteiskuntaan jossa toimimme.
Ilo on meille kehitystä, ystävyyttä ja työnteosta nauttimista.
Saadaksemme itsestämme irti parhaan mahdollisen suorituksen,
meidän tulee nauttia työstämme ja ylläpitää terve tasapaino
yksityiselämän ja työelämän välillä.
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Vastuullisuus
LIIKEIDEANA KESTÄVÄT KAUPPAPAIKAT

Cibukselle yksi osa kestävää kehitystä on saavutettavien ja
ympäristöystävällisten kauppapaikkojen tarjoaminen kuluttajille.

Olemme vakuuttuneita siitä, että tekemällä vastuullisia päätöksiä kiinteistöjämme koskien voimme omalta osaltamme tukea vastuullista
yhteiskuntakehitystä. Vaikka Cibuksella ei lainsäädännöstä ja vuokrasopimuksista johtuen olekaan täyttä päätäntävaltaa yhtiön
kiinteistöjä koskeviin asioihin, voi yhtiö hyödyntää niitä keinoja, mitkä sillä on käytettävänään. Hankkiessaan ja hallinnoidessaan
kiinteistöjä, jotka on pääasiassa vuokrattu laadukkaille päivittäistavarakaupan toimijoille, on Cibuksen tavoitteena toimia siten, että se
parhaalla mahdollisella tavalla edistää niin vuokralaisten kuin elävien paikallisyhteisöjen, mutta myös osakkeenomistajien tuoton pitkän
aikavälin kasvun kestävää kehittymistä.

OLENNAISUUSANALYYSI
Yhtenä osana arvonluontityötään Cibus teki vuonna 2019 yhtiön tärkeimpiä sidosryhmiä ja vastuullisuuskysymyksiä koskevan
kartoituksen. Yhtiön tärkeimmät sidosryhmät lähtökohtanaan yhtiö teki kokemukseen ja vuoropuheluun perustuvan arvion siitä,
mitkä ovat ne alueet, joihin kohdistuu suuria odotuksia ja joissa yhtiön vaikutus on suurin. Tämä kartoitus luo pohjan Cibuksen
vastuullisuustyölle. Työ tapahtuu niillä kolmella pääasiallisella osa-alueella, joissa Cibuksen yhteiskunnallinen vaikutus on yhtiön
näkemyksen mukaan merkittävin. Nämä osa-alueet ovat Vastuullinen yhteistyökumppani, Fokuksessa ilmasto sekä Saavutettavien
kauppapaikkojen tarjoaja. Vastuullisuustyötä kehitetään edelleen yhdessä sidosryhmien kanssa ja muokataan siten, että yhtiö voi
parhaimmalla tavalla olla luomassa kestävää yhteiskuntaa.

CIBUKSEN TÄRKEIMMÄT SIDOSRYHMÄT
Sidosryhmiä valitessaan Cibus on käynyt läpi arvoketjunsa ja keskittynyt niihin sidosryhmiin, joilla on merkittävä vaikutus tai intressi
yhtiön vastuullisuustyöhön.
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Sidosryhmät

Odotukset Cibusta koskien

Esimerkkejä vuoropuhelusta

Asiakkaat/vuokralaiset

Sitoutuminen, kehittämisen mahdollistaminen, uusiutuva
energia, luottamuksellisuus

Hankinnat, asiakastapaamiset, vuosittainen
vastuullisuusdialogi, jatkuva hallinnointi

Paikallisyhteisöt

Yhteiskunnallisten toimintojen saavutettavuus, palvelut,
kaupankäynti, ympäristöystävälliset ratkaisut

Hankinnat, epäsuora panostaminen
päivittäistavarakauppaketjujen kautta

Kuluttajat

Joukkoliikenteen ja lähipalveluiden saavutettavuus,
turvalliset kauppapaikat, ympäristöystävälliset ratkaisut

Hankinnat, epäsuora panostaminen
päivittäistavarakauppaketjujen kautta

Sijoittajat

Läpinäkyvä informaatio, taloudellinen tulos, vakaa toiminta, Tapaamiset, esitykset sijoittajille ja
eettiset ja turvalliset transaktiot, ilmasto
pääomamarkkinoille, osavuosikatsaukset,
vuosikertomus, yhtiökokous

Hallitus

Läpinäkyvä informaatio, taloudellinen tulos, vakaa toiminta, Hallituksen kokoukset, joista vuosittain yksi
eettiset ja turvalliset transaktiot, ilmasto
strategiatapaaminen

Media

Läpinäkyvä informaatio

Haastattelut, lehdistötiedotteet,
osavuosikatsaukset, vuosikertomus

Työntekijät

Hyvä työympäristö, pitkäaikainen työnantaja, määräysten
noudattaminen, kehitysmahdollisuudet

Kehityskeskustelut, liiketoiminnan
suunnittelu

VASTUULLISUUS

VASTUULLISUUSTYÖ TAPAHTUU KOLMELLA PÄÄASIALLISELLA OSA-ALUEELLA
Vastuullinen yhteistyökumppani

Fokuksessa ilmasto

Saavutettavien kauppapaikkojen tarjoaja

•
•
•
•

•

•

Taloudellinen tulos
Sitoutunut ja läsnäoleva kumppani
Eettiset ja turvalliset transaktiot
Läpinäkyvä informaatio sijoittajille

•

Kauppapaikkojen ja oman toiminnan
ilmastojalanjälki
Nuorempi ja energiatehokkaampi
kiinteistökanta

•
•

Kauppapaikkojen rakentaminen ja
kehittäminen
Kuluttajien pääsy kauppoihin ja palvelujen
äärelle
Kierrätysmahdollisuudet kuluttajille

VASTUULLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI

FOKUKSESSA ILMASTO

Suurin osa Cibuksen vuokralaisista on laadukkaita
päivittäistavarakauppaketjuja, joilla on itsellään kunnianhimoiset
tavoitteet siitä, miten ne vaikuttavat ympäristöönsä. Cibuksen
tavoitteena on olla omistautunut ja läsnäoleva vuokraisäntä,
jotta voimme löytää parhaat ratkaisut niihin haasteisiin,
joita vuokralaisemme kohtaavat. Kiinteistönomistajana yksi
keskeinen toimenpide näiden tarpeiden täyttämisessä on jatkuva
vastuullisuuskeskustelu ketjujen kanssa. Cibus voi pitkäaikaisena
ja päivittäistavarakaupan hyvin tuntevana yhteistyökumppanina
tarjota vuokralaisilleen innovatiivisia ja kannattavia ratkaisuja.
Tämä tukee vuokralaisten vastuullisuustyötä samalla, kun se
parantaa Cibuksen kykyä neuvotella pidempiä vuokrasopimuksia
ja hankkia uusia kohteita.

Voidakseen pienentää toimintansa negatiivista ympäristö- ja
ilmastovaikutusta Cibus tekee jatkuvasti töitä minimoidakseen
kiinteistöjensä suoran ja epäsuoran ilmastojäljen, sillä sen omien
toimintojen suorat vaikutukset ovat marginaaliset. Cibus voi
useilla eri keinoilla kannustaa vuokralaisiaan pienentämään
ilmastojälkeään siitä huolimatta, että useimmissa kiinteistöissä
vuokralaiset vastaavat lämmityksestä, sähköstä ja vedestä eikä
Cibus näin ollen voi kontrolloida kulutusta.

Näissä pitkäaikaisissa asiakassuhteissa on ratkaisevaa Cibuksen
kyky olla vakaa ja järkevä yhteistyökumppani sekä kunnioitettava
kiinteistöalan toimija. Tämän vuoksi Cibukselle on tärkeää
harjoittaa toimintaansa selvien eettisten periaatteiden mukaisesti
ilman riskiä esimerkiksi korruptiota, epäilyttäviä verojärjestelyjä
tai moraalittomuutta koskevista epäilyistä. Cibuksen kyvyllä
saavuttaa asetetut taloudelliset tavoitteet samalla läpinäkyvää
ja oikeaa markkinainformaatiota tarjoten on merkittävä vaikutus
yhtiön maineeseen, mikä edesauttaa myös yhtiön jatkuvaa pääsyä
pääomamarkkinoille.

Yhtenä esimerkkinä tällaisista vaikutusmahdollisuuksista on se,
että yhtiö on nopea ja avoin vuokralaisten pyynnöille uusiutuvan
energian mahdollistaviin kehitys- ja laajennusinvestointeihin
liittyen. Tällä hetkellä noin 15 Tokmannille vuokratun kiinteistön
katolle on asennettu aurinkopaneelit, mutta määrän uskotaan
kasvavan samaa tahtia aurinkoenergian investointikustannusten
laskun kanssa, mikä pienentää sähkönkulutusta entisestään.
Toinen keino on asteittain nuorentaa kiinteistökantaa tekemällä
hankintoja ja investointeja, mikä auttaa pienentämään salkun
ilmastojälkeä. Tämän lisäksi voidaan hyvin saavutettaviin
kiinteistöihin investoimalla auttaa ketjuja avaamaan uusia kauppoja
ja kuluttajia lyhentämään arjessa tarvittavaa matkustamista, mikä
pienentää heidän ilmastojälkeään.
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SAAVUTETTAVIEN KAUPPAPAIKKOJEN TARJOAJA

VASTUULLISUUSTYÖN HALLINNOINTI

Sijoittaminen ruoka- ja päivittäistavarakaupan kiinteistöihin
hyvillä sijainneilla, joilla on mahdollisuus kehittyä tärkeiksi
kauppapaikoiksi on yksi Cibuksen liiketoiminnan kantavista
ajatuksista. Investoinnit kiinteistöihin turvaavat sen, että
ihmisillä on elävät paikallisyhteisöt joissa toimia. Rakentamalla
ja vahvistamalla näitä paikallisyhteisöjä asuinalueilla ja
joukkoliikenteen solmukohdissa sekä pienemmillä paikkakunnilla
tuemme palveluiden, päivittäistavaroiden ja jakelupisteiden
saavutettavuutta kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä. Cibuksen
pyrkimys kauppapaikkojen houkuttelevuuden lisäämiseen ja
tilojen proaktiiviseen vuokraamiseen täydentäville palveluille
tukee tätä kehitystä.

Vastuullisuustyö on suurelta osin sisäänrakennettuna Cibuksen
toimintaan, esimerkiksi siten, että oleelliset ympäristönäkökohdat
huomioidaan kiinteistöhankintojen päätöksentekomateriaalissa,
ja että yhteistyössä vuokralaisten kanssa tehtävällä
kiinteistöhallinnolla usein saavutetaan kestäviä ratkaisuja.
Samalla työtä voidaan sekä parantaa että vahvistaa selkeämmällä
ohjauksella, mikä oli osaltaan kestävyystavoitteiden asettamisen
tarkoituksena vuoden 2020 alussa. Tarkoituksena on aloittaa
Cibuksen vastuullisuustyön tulosten seuranta tämän vuoden
aikana mm. käytännön mittaustulosten avulla.

Tämän vuoksi Cibus investoi kaupunkialueilla juna-asemien ja
muiden joukkoliikennemuotojen lähistöllä sijaitseviin kiinteistöihin,
mikä on tärkeä edellytys kauppapaikkojen kehittymiselle ja sille,
että kuluttajat voivat hoitaa päivittäiset asiansa kuormittamatta
ympäristöä tarpeettomasti. Pienemmillä paikkakunnilla
ruokakaupalla on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys, sillä muut
palvelut ja kaupat tyypillisesti hakeutuvat niiden läheisyyteen,
jolloin asukkailla ei ole tarvetta lähteä kauemmas asiolleen.

SDG-ALUE

VIITEKEHYS JA KANNANOTOT
Vastuullisena yhtiönä Cibus haluaa vastuullisen yhteiskunnan
kehittämiseen. Cibus tukee YK:n Global Compact -periaatteita ja
pyrkii myötävaikuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden
(Sustainable Development Goals). Cibus on alustavasti
valinnut alla esitetyt tavoitteet. Vuonna 2020 Cibus jatkaa
vastuullisuustyönsä kehittämistä.

TAVOITE

CIBUKSEN PANOS

5.5 ”Varmistaa naisille täysi
osallistuminen johtajuuteen ja
päätöksentekoon”

Tasa-arvoinen osallistuminen ja samat
mahdollisuudet meidän prosesseissamme.

7.2 ”Lisätä uusiutuvan energian
osuutta maailmassa”

Luoda muutosta innovatiivisilla ratkaisuilla
asiakkaillemme.

9.1 ”Luoda kestäviä,
vastustuskykyisiä ja osallistavia
infrastruktuureja”, tai
11.3 ”Osallistava ja kestävä
kaupungistuminen”
16.5 ”Taistella korruptiota ja
lahjuksia vastaan”

Edistää osallistavia ja kestäviä
lähiyhteisöjä tekemällä oikein valittuja
kiinteistöinvestointeja.

Tehdä terveitä ja turvallisia kauppoja ja olla
hyväksymättä korruptiota.

ETIIKKA JA ILMIANTOKANAVA
Meille yritysetiikka tarkoittaa sitä, että kohtelemme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme ammattimaisesti. Meidän tulisi
aina olla rehellisiä ja meidän kanssamme työskentelyn helppoa. Palaavat asiakkaat ja pitkät vuokrasopimukset hyvässä yhteistyössä
vuokralaistemme kanssa ovat meidän liiketoimintamme painopistealueita.
Yritysetiikka on myös yksi osa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Cibuksen eettisten ohjeiden perustana ovat perusarvomme
Sitoutuminen, Vastuu ja Ilo. Eettinen ohjeistuksemme antaa suuntaviivat sille, miten Cibuksen työntekijöiden tulee käyttäytä Cibuksen
sidosryhmiä kohtaan. Ohjeistuksen tarkoitus on myös vastustaa korruptiota, lahjuksia ja muita rikkomuksia.
Cibuksella on käytössä ilmiantokanava, joka löytyy yhtiön kotisivuilta www.cibusnordic.com. Tämä mahdollistaa korruptiota tai muita
rikkomuksia koskevien epäilysten raportoimisen riippumattoman ulkoisen tahon välityksellä.
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RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Taloudellisten riskien hallinta
ja rahoitusinstrumentit
Konserni altistuu liiketoiminnassaan erilaisille taloudellisille riskeille.
Näitä ovat lähinnä likviditeetti- ja rahoitusriskit, joita kuvataan
omassa kappaleessaan. Yhtiön hallitus on viime kädessä vastuussa
siitä, millaisille taloudellisille riskeille yhtiö altistuu, miten niitä
käsitellään, ja miten niiden vaikutusta seurataan. Hallitus tarkkailee
riskeille altistumista, niiden hallintaa ja niiden seurantaa jatkuvasti,
pääomariskien hallintaa on kuvattu alla olevassa kappaleessa
"Likviditeetti-, korko- ja rahoitusriski".

LIKVIDITEETTI-, KORKO- JA RAHOITUSRISKI
Likviditettiriski on riski sille, että konsernilla olisi vaikeuksia
selviytyä sen taloudellisiin vastuisiin liittyvistä velvollisuuksista.
Kiinteistöt ovat lähes täyteen vuokrattuja vuokrausasteen ollessa
95 %, ja näin ollen yhtiö on riippuvainen vuokralaistensa taloudesta,
taloudellisesta asemasta ja maksukyvystä, sillä yhtiön tuotot
koostuvat puhtaasti vuokratuotoista. Yhtiön riskiprofiili perustuu
sopimuksen vastapuoleen ja sopimuspituuteen, mikä tarkoittaa sitä
että lyhyillä vuokrasopimuksilla on eri riskiprofiili kuin pidemmillä
vuokrasopimuksilla. Konserni hallitsee luottoriskiä erääntyneiden
vuokrasaatavien jatkuvalla seurannalla. Maksuvalmiudesta tehdään
jatkuvasti ennusteita, jotta voidaan minimoida likviditeettiriski ja
turvata sekä lyhyen että pitkän aikavälin maksuvalmius.
Rahoitusriski on riski sille, että konserni ei voisi nostaa
riittävästi rahoitusta kohtuullisin kustannuksin. Yhtiön jatkuvalla
vuokrakassavirralla varmistetaan korkojen ja ylläpitokulujen
maksaminen.
Konsernilla oli 31. joulukuuta 2019 noin 403 028 (353 918)
euroa pankkilainoja, joiden painotettu keskimääräinen vaihtuva
korkomarginaali oli 1,6 (1,9) % + 3kk EURIBOR ja niiden painotettu
keskimaturiteetti 3,5 (2,9) vuotta. Pankkilainojen lisäksi Cibus
Nordic Real Estate AB (publ) on laskenut liikkeelle vakuudettoman
135 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina
erääntyy 26. toukokuuta 2021 ja sen vaihtuva kuponkikorko on 4,5
% + 3 kk EURIBOR. Joukkovelkakirjalaina on listattu Corporate
Bond List Nasdaq Stockholm -listalla. Tämän lisäksi konsernilla on
nimellisarvioltaan 285 000 euron korkokattoinstrumentti, jonka
jäljellä oleva duraatio on 3,5 vuotta, mikä vastaa pankkilainojen
duraatiota.
Korkosuojauksen hinta riippuu suojattavan summan suuruudesta,
suojauksen kestosta sekä valitusta rahoitusinstrumentista.
Myös EURIBORin muutokset vaikuttavat suojauksen
suhteelliseen hintaan. Rahoituksen erääntyessä yhtiö joutuu
uudelleenrahoittamaan velkansa. Hallitus keskustelee jatkuvasti
tulevista rahoitusratkaisuista. Konsernin kyky uudelleenrahoittaa
velkasitoumuksensa on riippuvainen rahoitusmarkkinoiden
yleisistä olosuhteista kyseisellä hetkellä. Siten voi olla, että
rahoituksen saaminen edullisilla ehdoilla, tai ylipäänsä,
ei ole mahdollista. Konsernin kyvyllä uudelleenrahoittaa
velkasitoumuksensa, edullisin ehdoin tai ylipäänsä, voi olla
negatiivinen vaikutus konsernin toimintaan, taloudelliseen
asemaan tai tulokseen.

Jos korkotaso nousee 1 %, on vaikutus konsernin tulokseen ennen
veroja noin noin 2 520 tuhatta euroa. Mikäli koron nousu olisi 2 %,
olisi vaikutus noin 5 040 tuhatta euroa. Koska 71 % yhtiön lainoista
on korkosuojattu, on korkoriski rajallinen.
Yhtiön ulkoiset joukkovelkakirjalainat pitävät sisällään ehdon,
jonka mukaan konsernin luototusaste ei saa olla yli 70 % ja
konsernin korkokatekertoimen tulee aina olla yli 1,75. Yhtiö täytti
molemmat vaatimukset 31. joulukuuta 2019. Mikäli yhtiö ei näitä
vaatimuksia täyttäisi, olisi kyseessä lainasopimuksen ehtojen
rikkominen.
Lisäksi konsernin kolmella suomalaisella tytäryhtiöllä on kolme
erillistä seniorilainaa. Myös näissä lainasopimuksissa on ehtoja
koskien lainoitusastetta ja korkokulujen hoitokatetta. Kaikki kolme
tytäryhtiötä täytti kyseiset vaatimukset 31. joulukuuta 2019.
Muutoin ei konsernin lainasopimuksissa ole erillisiä ehtoja,
jotka voisivat johtaa siihen, että lainojen eräpäivä merkittävästi
aikaistuisi siitä, mitä seuraavissa taulukoissa on esitetty.
Alla olevista taulukoista käy ilmi konsernin ja emoyhtiön
rahoitusvelkojen maturiteettijakauma 31. joulukuuta 2019
voimassa olleiden lainaehtojen mukaan.
Konserni
2019-12-31
Lainat
Johdannaiset

3 kk
aikana

3-12 kk
aikana

1-3 v
aikana

Yli 4-5 v
jälkeen

39

428

538 061

-

157

387

1 618

-

3 038

9 147

18 946

-

218

-

-

-

Muut lyhytaik.
velat

3 979

879

-

-

Muut pitkäaik.
velat
Yhteensä

113

256

1 312

4 481

7 544

11 097

559 937

4 481

3 kk
aikana

3-12 kk
aikana

1-3 v
aikana

Yli 4-5 v
jälkeen

Korot
Ostovelat

Konserni
2018-12-31
Lainat
Johdannaiset
Korot
Ostovelat
Muut lyhytaik.
velat
Yhteensä

-

-

352 143

136 769

71

213

1 471

246

3 113

9 434

18 505

1 961

190

-

-

-

4 367

697

-

-

7 741

10 344

372 119

138 976

Korkoriski on riski sille, miten korkotaso vaikuttaa konsernin
tulokseen ja kassavirtaan. Koska konserni on hyödyntänyt
korkosuojausta suurelle osalle lainojensa duraatiosta, on koroilla
vain rajallinen vaikutus.
25

Emoyhtiö
2019-12-31

3 kk
aikana

3-12 kk
aikana

1-3 v
aikana

Yli 4-5 v
jälkeen

Lainat

-

-

135 000

-

Korot

1 389

4 168

2 254

-

Ostovelat

34

-

-

-

Muut lyhytaik.
velat
Yhteensä

20

-

-

-

1 443

4 168

137 254

-

3 kk
aikana

3-12 kk
aikana

1-3 v
aikana

Yli 4-5 v
jälkeen

Lainat

-

-

135 000

-

Korot

Emoyhtiö
2019-12-31

Luotto- ja vastapuoliriski
Luottoriski on riski sille, että kaupan vastapuoli tuottaa yhtiölle
tappion sillä, että ei täytä sopimuksenmukaisia velvoitteitaan.
Konserni altistuu luottoriskille pääasiassa vuokrasaamisten
kautta. Kiinteistösalkun taloudellinen vuokrausaste on tällä
hetkellä noin 95 %. Salkun vuokrausasteen historiallinen
taso huomioiden voidaan katsoa, että nykyinen taso vastaa
oletusta salkun pitkän aikavälin vuokrausasteesta. Yhtiö on
siten riippuvainen vuokralaistensa taloudesta, taloudellisesta
asemasta ja maksukyvystä, sillä yhtiön tuoto koostuvat puhtaasti
vuokratuotoista.
Yhtiön riskiprofiili perustuu sopimuksen vastapuoleen
ja sopimuspituuteen, mikä tarkoittaa sitä, että lyhyillä
vuokrasopimuksilla on eri riskiprofiili, kuin pidemmillä
vuokrasopimuksilla. Konserni hallitsee luottoriskiä erääntyineiden
vuokrasaatavien jatkuvalla seurannalla.

1 425

4 275

8 590

-

Ostovelat

-

-

-

-

Muut lyhytaik.
velat
Yhteensä

4

-

-

-

Konsernin ja emoyhtiön luottoriskin enimmäismäärän arvioidaan
vastaavan rahoitussaamisten kirjanpitoarvoa, ja tämä on esitetty
taulukossa alla.

1 429

4 275

143 590

-

(TEUR)

Luottojen ja korkokaton liikkuvan osan laskemisessa käytetty
korko on ollut tilikauden viimeisen päivän EURIBOR.

Vuokrasaamiset

Konsernin rahoituslainojen velvoitteet katetaan vuokrasopimusten
vuokrakassavirralla. Maksuvalmiudesta tehdään jatkuvasti
ennusteita, jotta voidaan minimoida likviditeettiriski ja turvata sekä
lyhyen että pitkän aikavälin maksuvalmius.
Yhtiön rahoitustoiminnassa tapahtuneet muutokset on kuvattu
alla IAS 7 Rahavirtalaskelmat -standardin mukaisesti.

Vuokrasaamiset

2019-01-01

Lainat Johdannaiset
488 912
1 938

Lainojen nostot

263 348

-506

262 842

Lainojen takaisinmaksut

Yhteensä
490 850

-214 232

-

-214 232

Rahoitustoiminnan
kassavirta

-

-

-

Ei-kassavirtavaikutteiset
erät
2019-12-31

-

730

730

538 028

2 163

540 190

Lainat Johdannaiset

Emoyhtiö

135 000

-

Yhteensä
135 000

Lainojen nostot

-

-

-

Rahoitustoiminnan
kassavirta

-

-

-

Ei-kassavirtavaikutteiset
erät
2019-12-31

-

-

-

135 000

-

135 000

2019-01-01

Rahat ja pankkisaamiset
Luottoriskin
enimmäismäärä
(TEUR)

Täsmäytyslaskelma rahoitustoimintaan liittyvistä veloista
Konserni

Muut saamiset

Muut saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Luottoriskin
enimmäismäärä

Emoyhtiö
2019-12-31

431

-

3 384

148

24 746
28 561

9 709
9 857

Konserni
2018-12-31

Emoyhtiö
2018-12-31

422

-

2 052

28

25 542
28 016

6 795
6 823

Koska liikesaamiset ja -velat erääntyvät alle kolmessa
kuukaudessa, ei markkinaolosuhteisiin perustuvalla
diskonttaamisella ole merkittävää vaikutusta. Pitkäaikaisiin
lainoihin liittyvä luottoriski ei ole merkittävästi muuttunut lainan
nostamisen jälkeen. Finanssialalla toimiviin vastapuoliin liittyvän
riskin katsotaan olevan rajallinen.
Pääomariskin hallinta
Konserni seuraa pääomarakennetta velkaantumisasteen,
korkokatekertoimen, luototusasteen sekä omavaraisuusasteen
kautta. Määritelmät löytyvät ruotsin- ja englanninkielisten
vuosikertomusten sivulta 65.

Velkaantumisaste

Velkaantumisaste
2019-12-31
2018-12-31

Velat

579 873

519 005

Oma pääoma

332 869

328 680

1,7

1,6

Velkaantumisaste

Korkokatekerroin
Netovuokratuotto – Hallintokulut
+ Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Korkokatekerroin
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Konserni
2019-12-31

Konserni
2019-12-31
2018-12-31
43 340
21 423
12 802
3,4

6 267
3,4

Luototusaste

Konserni
2019-12-31
2018-12-31

Omavaraisuusaste

Konserni
2019-12-31
2018-12-31

Nettovelat rahoituslaitoksille*

513 282

476 503

Oma pääoma

332 869

328 680

Kiinteistöjen markkina-arvo
Luototusaste, %

874 813
58,7

816 478
58,4

Taseen loppusumma
Omavaraisuusaste, %

912 742
36,5

847 685
38,8

* Velat rahoituslaitoksille oikaistuna järjestelypalkkioiden ja
rahojen ja pankkisaamisten erotuksella.

RAHOITUSINSTRUMENTTIEN LUOKITTELU
Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen kirjanpitoarvo IFRS 9 -standardin mukaisesti arvonmäärityskategorioittain käy ilmi alla olevasta taulukosta.
2019-12-31

Jaksotettuun
Jaksotettuun
hankintamenoon hankintamenoon
kirjatut rahoitusvarat
kirjatut
(hold to collect)
rahoitusvelat

Käypään
arvoon kirjatut
rahoitusvarat

Käypään
arvoon kirjatut
rahoitusvelat

Kirjanpitoarvo

Rahoitusvarat
Myyntisaamiset

431

-

-

-

431

-

-

224

-

224

3 384

-

-

-

3 384

24 746
28 561

-

224

-

24 746
28 785

Lainat rahoituslaitoksilta,
pitkäaik.

-

535 212

-

-

535 212

Johdannaiset

-

-

-

2 163

2 163

Ostovelat

-

218

-

-

218

Muut lyhytaikaiset
rahoitusvelat

-

17 362

-

-

17 362

-

552 792

-

2 163

554 955

Muut pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Rahoitusvelat

2018-12-31

Jaksotettuun
hankintamenoon
kirjatut rahoitusvarat
(hold to collect)

Jaksotettuun
hankintamenoon
kirjatut
rahoitusvelat

Käypään
arvoon kirjatut
rahoitusvarat

Käypään
arvoon kirjatut
rahoitusvelat

422
-

Kirjanpitoarvo

-

-

-

422

-

709

-

709

2 052

-

-

-

2 052

25 542
28 016

-

709

-

25 542
28 725

Lainat rahoituslaitoksilta,
pitkäaik.

-

486 132

-

-

486 132

Johdannaiset

-

-

-

1 938

1 938

Ostovelat

-

190

-

-

190

Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat

-

15 913
502 235

-

1 938

15 913
504 173

Rahoitusvarat
Myyntisaamiset
Muut pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset
Rahat ja pankkisaamiset

Rahoitusvelat

Arvostus käypään arvoon
Konsernilla on käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja. Kuten aiemmin on kuvattu, sisältyvät korkokatot näihin
rahoitusinstrumentteihin. Yhtiön sijoituskiinteistöt arvostetaan käypään arvoon IFRS 13 -standardin kategorian 3 mukaisesti, lisätietoja
löytyy ruotsin- ja englanninkielisten vuosikertomusten sivulta 51. Yhtiön lainojen käyväksi arvoksi on kirjattu niiden kirjanpitoarvo
tilikauden lopussa. Muiden rahoitusvarojen ja rahoitussaamisten käyväksi arvoksi on kirjattu niiden kirjanpitoarvo.
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RISKIENHALLINTA

Cibus tekee jatkuvasti töitä hankkiakseen,
hallinnoidakseen ja kehittääkseen laadukkaita ruoka- ja
päivittäistavarakauppakiinteistöjä Pohjoismaissa.

TOIMINTA JA ORGANISAATIO
VUOKRATUOTOT
Kuvaus riskistä

Riskinhallinta

Cibuksen tulokseen vaikuttavat kiinteistösalkun vajaakäyttö,
asiakastappiot sekä mahdollinen vuokrakassavirran menettäminen.
Salkun taloudellinen vuokrausaste tilikauden päättyessä oli hieman
yli 95 % ja vuokrasopimuskannan painotettu keskimaturiteetti 4,9
vuotta. Noin 90 % yhtiön vuokratuloista tulee kiinteistöistä, joissa
päävuokralaisena on joku kolmesta johtavasta päivittäistavarakaupan
toimijasta. Vajaakäyttöä, asiakastappioita sekä vuokrakassavirran
menetystä koskevaan riskiin vaikuttaa vuokralaisten halukkuus
jatkaa kiinteistössä, vuokralaisen taloudellinen asema sekä ulkoiset
markkinatekijät.

Voidakseen hallita riskejä Cibus pyrkii lisäämään vuokrasopimus
kannan hajautusta, mutta myös tekemään jatkuvasti töitä
säilyttääkseen ja parantaakseen olemassaolevia asiakassuhteita
konsernin suurimpiin vuokralaisiin, jotka ovat johtavia toimijoita
elintarvike- ja päivittäistavarakaupan alalla.
Cibus seuraa vuokralaistensa taloudellista tilannetta ja tekee
arvioita myös mahdollisista vaihtoehtoisista vuokralaisista. Ruoka- ja
päivittäistavarakaupan kiinteistöihin erikoistuvana sijoittajana Cibus on
vähemmän altis verkkokaupan negatiiviselle vaikutukselle. Cibuksen
tavoitteena on olla pelkän kiinteistönhoitajan sijasta strateginen
kumppani päävuokralaisilleen, millä yhtiö pyrkii vähentämään sitä
riskiä, joka aiheutuu kiinteistökannan keskittymisestä tietyille
vuokralaisille

KÄYTTÖ- JA YLLÄPITOKULUT
Konserniin kohdistuu riski vuokranantajan maksettavaksi
jäävien kulujen kasvamisesta. Tämä riski on kuitenkin rajallinen,
sillä noin 90 % vuokrasopimuksista on joko ns. triple-net tai
nettovuokrasopimuksia, joissa vuorkalainen maksaa pääomavuokran
lisäksi suurimman osan kiinteistön kustannuksista. Yksi riski
liiketoiminnalle ovat myös ennakoimattomat korjaustarpeet. Tällainen
riski voidaan minimoida aktiivisella ja jatkuvalla työllä kiinteistöjen
kunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Aktiivinen ja jatkuva työ kiinteistöjen kunnon ylläpitämiseksi
ja parantamiseksi vähentää korjaustarpeisiin liittyvää riskiä.
Cibus tekee jatkuvasti töitä tehostaakseen kiinteistöhallintaa,
pitäen sisällään esimerkiksi energiankulutusta ja ympäristöjälkeä
pienentävät järjestelmät. Cibus tekee pitkän aikavälin huolto- ja
korjaussuunnittelua voidakseen hallita ylläpitokustannuksia ja välttää
ennakoimattomia korjauksia ja vahinkoja. Kaikilla kiinteistöillä on myös
voimassa olevat vahinkovakuutukset.

TRANSAKTIOKUSTANNUKSET

Kiinteistöhankinnat ovat keskeinen osa Cibuksen strategiaa.
Hankintojen tekeminen edellyttää, että Cibuksen strategiaan
soveltuvia kohteita on tarjolla järkevillä hintatasoilla. Hankintoihin voi
liittyä myös myyjää sekä hankittavaa kohdetta ja siellä harjoitettavaa
liiketoimintaa koskeva riski.

Cibuksella on vahva asema ruoka- ja päivittäistavarakauppa
kiinteistöjen transaktiomarkkinassa Suomessa ja tiimi, jolla on laajaalainen kokemuksen sekä vahva osaaminen kiinteistötransaktioissa.
Muihin Pohjoismaihin Cibus tällä hetkellä rakentaa verkostoja.
Uusien hankintojen arviointi perustuu siihen, että kiinteistössä on
ankkurivuokralainen pitkällä vuokrasopimuksella. Ennen jokaista
hankintaa arvioidaan kiinteistö ja vuokralainen sekä tehdään
riskianalyysi.

PROJEKTIKEHITYS
Cibus tekee jatkuvasti erilaisia vuokralaismuutoksia yhteistyössä
muiden tahojen kanssa.
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Vuokralaismuutosten yhteydessä Cibuksella on mahdollisuus
neuvotella vuokrasopimusten ehdot uudelleen.

VEROT
Verolainsäädännössä ja sääntely-ympäristössä tapahtuvat muutokset
voivat vaikuttaa kiinteistöjen ja yhtiön verotukseen. Muutokset
verokannassa ja säädöksissä niin Suomessa kuin Ruotsissa voivat
vaikuttaa tulokseen ja tunnuslukuihin sekä kasvumahdollisuuksiin.
Verovähennysoikeutta koskevat uudet säännöt astuivat voimaan
1. joulukuuta 2019. Ruotsin verolainsäädännön muutokset pitävät
sisällään korkovähennysoikeuden rajoittamisen 30 prosenttiin
käyttökatteesta ja yhteisöverokannan laskemisen 22 prosentista
20,6 prosenttiin. Yhteisöverokannan alentaminen tapahtuu kahdessa
portaassa siten, että vuosien 2019 ja 2020 aikana verokanta on 21,4
prosenttia. Korkovähennysoikeuden rajoitus koskee ainoastaan
nettokorkokuluja, joiden määrä konsernitasolla ylittää 500 000
euroa. Vastaava korkovähennysoikeutta koskeva muutos tuli voimaan
myös Suomessa, mutta hieman erilaisena. Korkovähennysoikeus
on rajoitettu 25 prosenttiin käyttökatteesta ja koskee ainostaan
nettokorkokuluja, joiden määrä yhtiötasolla ylittää 500 000 euroa.
Korkovähennysoikeutta koskevilla rajoituksilla ei tule olemaan
vaikutusta konserniin tilikauden aikana.

Cibus seuraa poliittista kehitystä tarkkaan ja tarkkailee sääntelyn
kehittymistä jatkuvasti voidakseen ajoissa panna merkille ehdotukset
sääntömuutoksista. Tällä tarkkailulla varmistetaan, että yhtiössä
ymmärretään mahdollisten muutosten aiheuttamat vaikutukset.

YMPÄRISTÖRISKIT
Ympäristöön vaikuttavia tekijöitä ovat kiinteistöjen osalta
muun muassa päivittäinen ylläpito, vuokralaismuutokset sekä
kiinteistöissä harjoitettava toiminta. Ympäristölainsäädännön
mukaan Cibus voidaan velvoittaa maksamaan mahdollisen
ympäristövahingon puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset.
Tämä voi vaikuttaa yhtiön tulokseen ja tunnuslukuihin. Kiinteistöt,
jotka ovat ympäristönäkökulmasta heikompia esimerkiksi
energiankulutuksen osalta, voivat olla vähemmän houkuttelevia
vuokralaisille, energiankulutukseltaan kalliimpia ja niihin tarvittavat
parannusinvestoinnit voivat muodostua kalliiksi.

Uusia hankintoja edeltää aina ympäristötutkimus jolla selvitetään
tilanne kiinteistön ympäristöasioiden osalta. Näin yhtiö minimoi
riskin siitä, että se hankkisi kiinteistöjä joihin liittyisi jonkinlaisia
ympäristövastuita.
Cibuksen kokonaisvaltainen tavoite on negatiivisen
ympäristövaikutuksen vähentäminen yhdessä vuokralaistemme
kanssa. Lisätietoja vastuullisuudesta löytyy sivuilta 22-24.

KIINTEISTÖJEN ARVONMUUTOKSET

Kiinteistöt arvostetaan käypään arvoon, joka perustuu riippumattoman
arvonmäärittäjän näkemykseen markkina-arvosta. Tilikaudella
arvioitsijana on toiminut Newsec. Kiinteistöjen arvoon vaikuttaa
suuresti niiden tuottama kassavirta, joka muodostuu vuokratuotoista,
hoito- ja ylläpitokuluista, hallintokuluista sekä investoinneista.
Näin ollen on olemassa riski, että kiinteistöjen arvoissa tapahtuu
muutoksia sen vuoksi, että niiden kassavirrat, tuottovaatimukset
tai kunto muuttuvat. Yhtiöön kohdistuva riski pitää sisällään
myös vajaakäyttöriskin, joka voi olla seurausta vuokrasopimusten
irtisanomisesta, sekä vuokralaisen taloudellisen aseman. Kassavirtaan
vaikuttavat tekijät vuorostaan riippuvat vallitsevasta talouden tilasta
sekä paikallisista ulkoisista tekijöistä, kuten kilpailusta muiden
sijoittajien ja sijaintien kanssa, jotka voivat vaikuttaa kysynnän ja
tarjonnan tasapainoon.

Cibus keskittyy aktiiviseen ja yhteistyössä vuokralaisten
kanssa tehtävään kiiteistöhallintoon muodostaakseen hyvät
ja pitkäaikaiset suhteet vuokralaistensa kanssa, millä voidaan
varmistaa kiinteistösalkun tasainen arvonkehitys. Organisaation
kiinteistökehitysosaaminen mahdollistaa sen, että kiinteistöjen
arvoihin vaikuttavia riskejä voidaan proaktiivisesti hallita turvaamalla
kiinteistökannan laatutaso.
Cibuksen kiinteistöt sijaitsevat Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön
strategiana on kasvaa Pohjoismaissa ja lisätä salkun maantieteellistä
hajautusta, samalla myös markkinariskiä hajauttaen.
Ruoka- ja päivittäistavarakauppakiinteistöihin fokusoiminen
tarkoittaa sitä, että Cibuksella on vakaat vuokralaiset ja pitkät
vuokrasopimukset. Yhtiön kiinteistöjen markkina-arvo arvioidaan
kvartaaleittain ulkopuolisen arvonmäärittäjän toimesta.

SISÄISET PROSESSIT JA VALVONTA
Puutteellisilla toimintamalleilla, valvonnan puutteella ja poikkeamilla
niin organisaation omassa kuin sen ulkopuolella tapahtuvassa
toiminnassa voi olla negatiivinen vaikutus yhtiöön.

Cibus noudaa sisäisiä toimintamallejaan ja valvoo ohjeistusten
noudattamista. Lisätietoa löytyy Corporate Governance -raportista
sivulta 33.

TYÖNTEKIJÄT JA AMMATTITAITO
Cibuksen tulevaisuuden kehitys riippuu siitä, kuinka ammattitaitoisia,
kokeneita ja sitoutuneita sen työntekijät ovat.
Yhtiö on tehnyt valinnan suhteellisen pienestä organisaatiosta
voidakseen työskennellä nopeasti ja tehokkaasti, mikä voi
johtaa tietynasteiseen riippuvuuteen yksittäisistä työntekijöistä
ja yhteistyökumppaneista esimerkiksi vuokrahallinnon ollessa
ulkoistettu.

Cibus vahvistaa organisaatiotaan askel askeleelta tavoitteenaan
vähentää yhtiön riippuvuutta avainhenkilöistä.
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HALLINTO

Corporate Governance -raportti
CIBUS NORDIC

Nimitysvaliokunta

Osakkeenomistajat

Yhtiökokous

Palkitsemisvaliokunta

Tilintarkastusvaliokunta

Hallitus

Ohjeistukset, sisäinen valvonta
ja ohjaus

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

LÄHTÖKOHTA

HALLINTORAKENNE

Hyvä hallintotapa, riskienhallinta, sisäinen valvonta ja ohjaus ovat
keskeisiä tekijöitä menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Ne ovat
edellytyksiä sille, että Cibus voi jatkaa osingonmaksukykynsä
kasvattamista, ja hygieniatekijöitä luottamuksellisen suhteen
rakentamisessa yhtiön sijoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Corporate Governance -raportti koskee tilikautta 2019.

Cibus Nordic Real Estaten päättäviä elimiä ovat yhtiökokous,
hallitus, toimitusjohtaja sekä tilintarkastaja. Vuosikokouksessa,
joka pidetään kuuden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä,
osakkeenomistajat nimittävät hallituksen ja tilintarkastajan. Hallitus
nimittää toimitusjohtajan. Tilintarkastaja tarkastaa tilinpäätöksen
sekä hallituksen ja toimitusjohtajan hallintotyön.

Cibus Nordic Real Estate on 1. heinäkuuta 2019 alkaen soveltanut
toiminnassaan Ruotsin Hallinnointikoodia (saatavilla osoitteessa
www.bolagsstyrning.se) ja noudattaa soveltuvaa, hallintotapaa
koskevaa lainsäädäntöä, ennen kaikkea osakeyhtiölakia ja
kirjanpitolakia.

Nimitysvaliokunnan tehtävä on tehdä vuosikokoukselle ehdotukset
valittavista hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajasta sekä
tilintarkastajasta.

Poikkeamat Ruotsin Hallinnointikoodista
Cibus on seurannut Ruotsin Hallinnointikoodia muutamalla
poikkeuksella. Kalenterivuonna 2019 yhtiöllä ei ollut ylemmän
johdon palkitsemista koskevaa ohjeistusta, toisin kuin koodissa
edellytetään. Koodissa myös todetaan, että vähintään puolet
hallituksen jäsenistä tulisi olla riippumattomia yhtiöstä ja sen
suurimmista osakkeenomistajista. Vuoden 2019 osalta voidaan
yhtiön neljästä hallituksen jäsenestä kahta pitää yhtiöstä
riippuvaisina ja yhtiön suurin osakkeenomistaja, SFC Holding,
vähensi omistusosuuttaan hieman yli 40 %:sta hieman yli 10 %:iin
äänistä ja osakepääomasta.
Cibuksen selitys näille poikkeamille on se, että yhtiö aloitti
Hallinnointikoodin soveltamisen Nasdaq First North Premier
Growth Market -listalle siirtymisen yhteydessä 1. heinäkuuta 2019,
eli vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.
Tilikaudelle 2020 Cibuksen tavoitteena on soveltaa
Hallinnointikoodia ja noudattaa sen säännöksiä. Yhtiön
hallituksen aikomuksena on esitellä ylemmän johdon ja
hallituksen palkitsemista koskeva ohjeistus vuoden 2020
yhtiökokouksen päätettäväksi, ja nimitysvaliokunnan aikomus on
jättää yhtiökokoukselle ehdotus Hallinnointikoodin suositusten
mukaisesta hallituksen kokoonpanosta.
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Tilintarkastajat

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Cibus Nordic Real Estaten osakkeesta ja osakkeenomistajista
löytyy tietoa sivuilta 10-11 ja sivulta 39.
Yhtiökokous
Yhtiökokous on Cibus Nordic Real Estaten korkein
päätöksentekoelin. OIkeus osallistua ja käyttää äänioikeuttaan
yhtiökokouksessa, joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen
välityksellä, on osakkeenomistajalla, joka osingon irtoamispäivänä
rekisteröity osakerekisteriin ja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen
ajoissa. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa
äänioikeuttaan tehdäkseen päätöksiä koskien ehdotuksia
nimitysvaliokunnalta, hallitukselta ja osakkeenomistajilta,
sekä keskeisistä asioista kuten tuloslaskelman ja taseen
vahvistamisesta, osingonjaosta ja hallituksen valinnasta. Tämän
lisäksi päätetään tilintarkastajien valinnasta, palkkioista sekä
muista lakisääteisistä asioista. Yhtiökokouksen päätökset
ovat normaalisti enemmistöpäätöksiä. Joidenkin päätösten
osalta osakeyhtiölaki kuitenkin edellyttää että ehdotuksen
hyväksymiseen tarvitaan korkeampi osuus yhtiökokouksessa
edustetuista äänistä. Kuuden kuukauden sisällä tilikauden
päättymisestä pidettävän yhtiökokouksen lisäksi voidaan kutsua
koolle myös ylimääräinen yhtiökokous, mikäli hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi, tai osakkeenomistaja, jolla on vähintään 10 %
osakkeista, sellaista vaatii.

HALLINTO

Yhtiökokous 2019

Nimitysvaliokunta

Vuoden 2019 yhtiökokous pidettiin 11. huhtikuuta Tukholmassa.
Yhteensä 48 % kaikista osakkeista ja äänistä oli edustettuna.

Cibuksella tulee vuoden 2019 yhtiökokouksen päätöksen mukaan
olla nimitysvaliokunta, jonka neljästä jäsenestä yksi on hallituksen
puheenjohtaja. Nimitysvaliokunnan kokoonpano perustuu
kolmen suurimman osakkeenomistajan ääniin syyskuun 2019
viimeisenä kaupankäyntipäivänä. Kukin kolmesta suurimmasta
osakkeenomistajasta valitsee edustajan, joka ei ole hallituksen
jäsen, muodostamaan nimitysvaliokunnan yhdessä hallituksen
puheenjohtajan kanssa aina seuraavan nimitysvaliokunnan
muodostamiseen saakka. Suurimmat osakkeenomistajat ovat
edustettuina nimitysvaliokunnassa ainoastaan niin halutessaan.

Vuoden 2018 tilinpäätös vahvistettiin ja hallituksen jäsenille
sekä toimitusjohtajalle annettiin vastuuvapaus. Tämän lisäksi
tehtiin päätös hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajasta
ja tilintarkastajista, sekä hallitukselle ja tilintarkastajalle
maksettavasta palkkiosta. Yhtiökokous teki päätöksen
osingonjaosta 0,84 euroa osakkeelta, yhteensä 26 124 000 euroa,
sekä osingon maksamisesta neljännesvuosittain.
Lisäksi yhtiökokous päätti optio-ohjelmasta toimitusjohtajalle,
koskien yhteensä 186 600 merkintäoikeutta, vahvistaakseen
yhteyttä omistaja-arvoon ja osakkeenomistajien yleisiin etuihin.
Ylimääräinen yhtiökokous 2020
Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 23. tammikuuta 2020
Tukholmassa. Yhteensä 24 % kaikista osakkeista ja äänistä
oli edustettuna. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin
hallituksen ehdotuksen mukaisesti antaa hallitukselle
päätäntävaltuudet uusien osakkeiden liikkeelle laskemisesta, joko
nykyisiä osakkeenomistajia koskevalla merkintäetuoikedella, tai
ilman sellaista. Valtuutuksen nojalla liikkelle laskettavien osakkeiden
kokonaismäärä voi vastata korkeintaan 20 %:a yhtiön kaikista
osakkeista ylimääräisen yhtiökokouksen päivämääränä, eli 6 220
000 osaketta voidaan laskea liikkeelle.
Lisäksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaan, että mikäli
hallitus käyttää valtuutustaan laskea liikkeelle uusia osakkeita
sellaisessa aikataulussa, että liikkeelle lasketut osakkeet on
rekisteröity osakerekisteriin viimeistään sen osingon, joka on
tarkoitus maksaa 31. maaliskuuta 2020, irtoamispäivänä, kuten
yhtiökokouksessa määritellään, eli 24. maaliskuuta 2020, maksetaan
osinkoa siten, että sen määrä on edelleen 0,22 euroa osakkeelta,
niin nykyisille kuin uusillekin osakkeille. Tämä merkitsee yhteensä
1 368 400 euron lisäosinkoa mikäli hallitus käyttää valtuutuksensa
osakkeiden liikkeelle laskuun täysimääräisesti. Mikäli valtuutusta ei
käytetä tällaisessa aikataulussa, ei lisäosinkoa makseta.

Nimitysvaliokunta nimittää keskuudestaan valiokunnan
puheenjohtajan. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaa ei voida
nimittää valiokunnan puheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunnan
kokoonpano tulee julkistaa viimestään kuusi kuukautta ennen
seuraavaa yhtiökokousta.
Nimitysvaliokunnan jäsenille ei makseta palkkiota.
Nimitysvaliokunnan tehtäviin kuuluu hallituksen jäseniä, hallituksen
puheenjohtajaa ja tilintarkastajaa koskevien ehdotusten tekeminen
yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunta antaa yhtiökokoukselle
myös suosituksen hallitukselle ja tilintarkastajalle maksettavista
palkkioista sekä uuden nimitysvaliokunnan nimittämisen
periaatteista.
Vuoden 2019 yhtiökokouksessa päätetty ohjeistus nimitysvaliokunnalle löytyy Cibuksen kotisivuilta www.cibusnordic.com.
Nimitysvaliokunnan kokoonpano ennen vuoden 2020
yhtiökokousta on seuraava:
• Matti-Pekka Sävelkoski, SFC Holdingin edustajana
• Olof Nyström, AP4:n edustajana
• Jussi Nyrölä, Talomon Capitalin edustajana
• Patrick Gylling, Cibus Nordic Real Estaten hallituksen
puheenjohtaja
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Nimitysvaliokunnan aikomuksena on hallitukselle ehdotusta
valmistellesaan soveltaa monimuotoisuuspolitiikan osalta
Hallinnointikoodin säännöstä 4.1. Politiikan tarkoituksena on, että
hallituskokoonpano on yhtiön liiketoiminta, kehitysvaihe ja muut
olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukainen. Hallituskokoonpanon
tulee myös olla monipuolinen ja moninainen jäsentensä osaamisen,
kokemuksen ja taustan osalta, sekä sukupuolijakaumaltaan
tasapainoinen. Vuoden 2019 valituista neljästä hallituksen jäsenestä
kaksi on naisia ja kaksi miehiä. Nimitysvaliokunta perustaa vuoden
2020 yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen harkintaansa siitä, onko
hallituksen kokoonpano Hallinnointikoodin mukainen ja sen tehtävät
huomioiden tarkoituksenmukainen.
Hallituksen rooli ja kokoonpano
Hallituksella on tärkeä rooli Cibuksen liiketoimintamallissa,
jossa yhtiö hankkii, kehittää ja hallinnoi laadukkaita kiinteistöjä
Pohjoimaissa voidakseen jakaa tuottoa osakkeenomistajilleen.
Hallitus on yhtiökokouksen jälkeen yhtiön ylin päätöksentekoelin.
Hallituksen toimintaa säädellään mm. osakeyhtiölaissa,
yhtiöjärjestyksessä sekä hallituksen työjärjestyksessä. Hallitus
asettaa yhtiölle tavoitteet ja strategiset suuntaviivat, vastaa
siitä, että toimitusjohtaja toteuttaa hallituksen päätökset, ja on
viime kädessä vastuussa yhtiön sisäisestä valvonnasta ja riskien
hallinnasta.
Yhtiöjärjestyksen mukaan Cibuksen hallituksessa tulee olla
kolmesta kahdeksaan yhtiökokouksen valitsemaa varsinaista
jäsentä, ilman varajäseniä. Vuoden 2019 yhtiökokouksessa valittiin
neljä varsinaista jäsentä, lisätietoja hallituksen jäsenistä löytyy
sivulla 33 olevasta taulukosta sekä sivulta 35.
Cibuksen hallitukseen kuuluvat:
• Patrick Gylling, hallituksen puheenjohtaja
• Jonas Ahlblad
• Johanna Skogestig
• Elisabeth Norman
Toiminta perustuu hallituksen työjärjestykseen ja seuraa
vuosittaista suunnitelmaa. Jokaisen kokouksen perustana on
hallituksen jäsenille ennalta toimitettu asialista ja asiaankuuluva
taustadokumentaatio. Varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä
pidettävän lakisääteisen hallituksen kokouksen lisäksi hallitus
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kokoontuu yleensä yhdeksän kertaa vuodessa (säännölliset
kokoukset mukaanlukien osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen
julkaisemisen yhteydessä pidettävät kokoukset). Ylimääräisiä
hallituksen kokouksia kutsutaan koolle tarvittaessa. Vuoden 2019
aikana hallitus kokoontui yhteensä 19 kertaa.
Lakisääteisessä hallituksen kokouksessa käsiteltiin muun muassa
hallituksen työjärjestystä sekä päätettiin yhtiön nimenkirjoittajista.
Hallitus ei tähän mennessä ole, yhtiön koko huomioiden,
katsonut tarpeelliseksi perustaa tilintarkastusvaliokuntaa tai
palkitsemisvaliokuntaa.
Säännöllisten hallituksen kokousten asialistalla on useita
pysyviä asiakohtia. Hallitukselle raportoidaan mm. liiketoiminnan
kehittymisestä, kiinteistöjen hallinnoinnista, mahdollisista
hankinnoista, riskianalyyseistä, kestävän kehityksen eteen
tehtävistä toimenpiteistä, taloudellisesta asemasta sekä
osingonjakokyvystä. Kaikki hallituspäätökset perustuvat
päätöksentekomateriaaliin ja tehdään hallituksen puheenjohtajan
johdolla käydyn keskustelun jälkeen.
Hallituksen työskententelyä arvioidaan vuosittain strukturoidussa
prosessissa, jota johtaa hallituksen puheenjohtaja. Vuoden 2019
arviointi tehtiin kysymyslomakkeella, jonka tarkoituksena oli
saavuttaa ymmärrys hallituksen jäsenten näkemyksistä hallituksen
työskentelymuotoja, hallituskokoonpanoa, suoriutumista sekä
kehittämiskohteita koskien. Arvioinnin tulokset on esitelty
hallitukselle ja hallitus on keskustellut niistä. Arviointia ja siitä
käytyjä keskusteluja koskevat johtopäätökset on suullisesti
raportoitu nimitysvaliokunnalle.
Hallituksen johtaja johtaa hallituksen työskentelyä ja seuraa
liiketoimintaa vuoropuhelua toimitusjohtajan kanssa käyden.
Puheenjohtaja edustaa yhtiötä omistajarakennetta koskevissa,
sekä erityisen tärkeissä kysymyksissä. Tehtävä tuo mukanaan
vastuun siitä, että hallitustyöskentely on hyvin organisoitua sekä
tehokasta, että hallitus täyttää velvollisuutensa ja että hallituksella
on käytettävissään riittävät tiedot ja päätöksentekomateriaali.
Hallituksen palkkiot
Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen
jäsenistä Elisabeth Normanille ja Johanna Skogestigille maksetaan
2 000 euroa kuukaudessa, eikä muille jäsenille makseta palkkiota.
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Taloudellisen raportoinnin laadun varmistaminen

Ohjeistukset ja sisäinen valvonta

Hallituksen työjärjestykseen, jonka hallitus vuosittain laatii,
sisältyy yksityiskohtaiset ohjeet mm. siitä, mitkä taloudelliset
raportit ja mitä taloudellista informaatiota hallitukselle tulee
toimittaa.

Hallituksella on kokonaisvaltainen vastuu siitä, että Cibuksen
sisäinen valvonta on hyväksyttävällä tasolla. Toimitusjohtaja vasta
siitä, että on olemassa sisäistä valvontaa koskeva järjestelmä, joka
kattaa liiketoiminnan kaikki oleelliset riskit. Cibus on rakentanut
organisaation vuonna 2019 ja tehnyt töitä ohjeistusten ja
valvontajärjestelmien rakentamiseksi.

Tilinpäätöksen, osavuosikatsausten ja vuosikertomuksen
lisäksi hallitus käy läpi ja arvio laajamittaisesti Cibusta koskevia
taloudellisia tietoja. Hallitus käsittelee myös riskiarviot,
erimielisyydet ja mahdolliset poikkeamat, joilla voi olla vaikutusta
Cibuksen taloudelliseen asemaan. Tämän lisäksi hallitus
käy läpi olennaisimmat kirjanpitoperiaatteet, joita konsernin
taloudellisessa raportoinnissa sovelletaan, sekä niissä tapahtuneet
merkittävät muutokset, ja lisäksi sisäistä valvontaa koskevat
raportit ja taloudellisen raportoinnin prosessit.
Yhtiön tilintarkastajat raportoivat hallitukselle tarvittaessa,
vähintään kaksi kertaa vuodessa, joista toinen ilman yhtiön
toimivan johdon läsnäoloa. Tilinpäätöstä, toimintakertomusta,
voitonjakoehdotusta ja vuosikertomusta käsittelevän hallituksen
kokouksen yhteydessä tilintarkastaja jättää hallitukselle
selvityksen tilintarkastuksen yhteydessä tekemistään huomioista
ja arvioista.
Tilintarkastus
Cibuksen tilintarkastajat tarkastavat tilinpäätöksen ja
vuosikertomuksen sekä yhtiön päivittäisen toiminnan ja
toimintamallit, ja antaa kommenttinsa taloudellisesta raportoinnista
sekä hallituksen ja toimitusjohtajan hallintotyön. Tilintarkastaja
toimittaa tilintarkastuskertomuksen yhtiökokoukselle jokaisen
tilikauden jälkeen. Yhtiön tilintarkastajat raportoivat hallitukselle
tilintarkastuksessa tekemänsä huomiot ja arvionsa yhtiön
sisäisestä valvonnasta. Vuoden 2019 yhtiökokouksessa valittiin
tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG, päävastuullisena
tilintarkastajana Mattias Johansson. Yhtiökokouksessa päätettiin,
että tilintarkastuspalkkiot maksetaan hyväksyttyjen laskujen
mukaan. Vuonna 2019 palkkiot tilintarkastajalle koko konsernia
koskien olivat 204 000 euroa.
Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
Toimitusjohtaja johtaa liiketoimintaa hallituksen toimitusjohtajalle
antaman ohjeistuksen mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä,
että hallituksella on käytettävissään asiaankuuluvat tiedot ja
päätöksentekomateriaali, joka perusteltujen päätösten tekemiseen
tarvitaan.
Vuonna 2019 konsernin johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja
ja talousjohtaja. Johtoryhmä keskustelee ajankohtaisista asioista
säännöllisesti ja kokoontuu strategiapäiville hallituksen kanssa
vähintään kerran vuodessa.
Ylemmän johdon palkitseminen
Vuoden 2019 aikana yhtiön ylemmälle johdolle (konsernin
johtoryhmä) maksettu kiinteä kompensaatio oli 465 000 euroa.
Toimitusjohtajalle maksettu kokonaisbruttokorvaus mukaanlukien
peruspalkka, eläkemaksut sekä auto- ja sairausvakuutusedut,
olivat vuonna 2019 yhteensä 253 000 euroa. Ylemmälle johdolle
maksettu kompensaatio on kuvattu ruotsin- ja englanninkielisten
vuosikertomusten sivulla 55 kohdassa 7.

Nimi

Hallitus antaa joka vuosi ohjeistuksen, mukaanlukien
toimitusjohtajalle annettava ohjeistus ja suuntaviivat.
Toimitusjohtajalle annettava ohjeistus selventää sitä, mitkä
päätökset kuuluvat hallitukselle, ja mitkä toimitusjohtajalle.
Hallituksen näkemyksen mukaan tarvetta erityiselle sisäisen
tarkastuksen funktiolle ei ole huomioiden yhtiön liiketoiminta,
organisaatiorakenne sekä taloudellisen raportoinnin organisointi.
Hallitus arvioi jatkuvasti kvartaaleittain aina yhtiökokousten
yhteydessä toimitettavia taloudellisia raportteja koskien
kiinteistösalkkua, velkaa, osingonjakokapasiteettia ja muita
tärkeitä seikkoja. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja, jotka raportoivat
hallitukselle, ovat vastuussa tehokkaasta valvontaympäristöstä
ja jatkuvasta työstä sisäisen valvonnan ja riskienhallinan parissa.
Hallitus pitää yllä jatkuvaa dialogia yhtiön tilintarkastajan kanssa
yhtiön taloudellisen raportoinnin laajuudesta ja laadusta.
Riskien arviointi
Yhtiö seuraa ja päivittää jatkuvasti analyysiä riskeistä, jotka voivat
johtaa virheisiin sen taloudellisessa raportoinnissa. Tämä tapahtuu
pääasiassa toimitusjohtajan ja talousjohtajan sekä taloushallinnon
välisellä yhteydenpidolla. Kerran vuodessa johto pitää hallituksen
kanssa työpajan tunnistaakseen alueet, joilla on kohonnut riski
strategisiin, taloudellisiin tai operatiivisiin virheisiin. Yhtiön
riskipolitiikan mukaan hallituksen tulee vähintään kerran vuodessa
analysoida yhtiön riskien arvioinnin ja riskienhallinnan tuloksia
varmistaakseen, että ne kattavat kaikki merkittävät riskialueet.
Vastuullisuuskysymykset ovat osa jatkuvaa riskianalyysia.
Valvontatoimenpiteet
Cibus on kehittänyt useita valvontatoimenpiteitä jotka
ovat ennaltaehkäiseviä ja tähtäävät tappioiden ja virheiden
välttämiseen taloudellisessa raportoinnissa. Konsernin
taloudellinen raportointi tehdään kvartaaleittain. Tämä pitää
sisällään yksityiskohtaisen arvioinnin jokaisesta kiinteistöstä.
Erityisen tarkasti analysoidaan nettotuotto, vuokrausaste,
kustannusten seuranta, investoinnit, kassavirrat ja rahoitus.
Kvartaaleittaisissa tapaamisissa kiinnitetään erityistä huomiota
mahdollisten ongelmakohtien läpikäyntiin ja tarkan taloudellisen
raportoinnin varmistamiseen. Valvonta tapahtuu usealla tasolla
yhtiössä, jotta voidaan varmistua siitä, että virheet korjataan.
Valvontaympäristö muodostuu toiminnan organisoinnista,
yrityskulttuurista, säännöistä ja ohjeistuksista, kommunikaatiosta
ja seurannasta. Johdon ja työntekijöiden päätehtävänä on osin
Cibuksen valvontaa koskevien toimintamallien toteuttaminen,
edelleenkehittäminen ja ylläpitäminen, osin liiketoiminnan
kannalta kriittisiin kysymyksiin keskittyvän sisäisen valvonnan
toimeenpaneminen. Yhtiön tilintarkastaja tarkastaa valitut
valvontatoimenpiteet ja prosessit vuosittain ja raportoi
mahdolliset parantamisalueet yhtiön johdolle ja hallitukselle.
Tähän saakka ei ole tullut ilmi mitään, mikä viittaisi siihen että
valvontajärjestelmä ei toimisi tarkoitetulla tavalla.
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Vastuullisuusraportti
Cibus tukee kestävää kehitystä luomalla saavutettavia ja
ympäristöystävällisiä kauppapaikkoja kuluttajille.

Cibus tukee kestävää kehitystä luomalla saavutettavia
ja ympäristöystävällisiä kauppapaikkoja kuluttajille.
Cibuksen kiinteistöt on pääasiassa vuokrattu laadukkaille
päivittäistavarakaupan toimijoille, joilla on korkeat tavoitteet
kestävän kehityksen saralla. Päivittäisessä toiminnassaan Cibus
pyrkii helpottamaan vuokralaistensa vastuullisuustoimenpiteitä
ja investoimaan kiinteistöihin siten, että kauppapaikkojen
saavutettavuus kuluttajille paranee.

Cibus voi vaikuttaa ilmastoon priorisoimalla vuokralaisia, joilla on
tavoitteena pienentää ilmastojalanjälkeään, sekä mahdollistamalla
uusiutuvia energialähteitä koskevat investoinnit. Vuonna 2018
sähkön kulutus 85 %:ssa kiinteistösalkun kohteista oli 128 736
MWh. Vuoden 2019 aikana useiden kiinteistöjen katolle asennettiin
aurinkopaneeleita. Tämän lisäksi ympäristöystävällisempiä valaisimia
on asennettu suureen osaan salkun kohteista. Operatiivisen
toiminnan sähkönkulutus oli tilikaudelle 1 205 KWh.

Vastuullisuustyö on sisäänrakennettuna Cibuksen päivittäiseen
toimintaan, ja keskittyy kolmeen osa-alueeseen: Kestävä
yhteistyökumppani, Ympäristö fokuksessa ja Saavutettavien
kauppapaikkojen luominen (lisää tietoa sivuilla 22-24). Cibuksen
hallitus teki päätöksen vastuullisuustyön periaatteista vuonna
2019. Samassa yhteydessä määritettiin myös kestävyystavoitteet.

Yhtiön kahden toimipisteen toiminnassa tarvittava sähkö
ostetaan toimittajilta, jotka takaavat että sähkö on vain ja
ainoastaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua. Yhtiöllä ei ole
ympäristölupia.

YMPÄRISTÖ
Tärkeimpänä ympäristötavoitteena on vähentää Cibuksen
kiinteistöjen sekä kahden oman toimipisteen päivittäisen toiminnan
ilmastojalanjälkeä. Suurimman osan Cibuksen ilmastojalanjäljestä
muodostavat Cibuksen omistamien kiinteistöjen lämmitys ja
sähkönkulutus, jotka suuressa osassa kohteita ovat vuokralaisten
vastuulla ja päätettävissä.

YHTEISKUNTAVASTUU
Yksi Cibuksen menestyksen kulmakivistä on tyytyväiset ja
sitoutuneet työntekijät, ja tätä tuetaan terveellisellä ja turvallinen
työympäristöllä sekä työkykyä ja hyvinvointia ylläpitävään
toimintaan kannustamisella. Vuonna 2019 Cibuksella oli kolme
työntekijää, joista naisia oli 67 % ja miehiä 33 %. Organisaation
koosta johtuen yksittäisen työntekijän vaikutus toimintaan on
merkittävä.

Cibuksen GHG-protokollan mukaiset hiilidioksidipäästöt
Ympäristölaskenta

Vaikutus CO2-ekvivalentteihin

CO2e-päästöt yhteensä 2019, (tonnia)

Scope 1 (suorat)

•
•
•
•

Omien ja leasing-autojen päästöt1

1,1

Ostetun sähkön päästöt

0,00002

Työntekijöiden liikematkojen päästöt3
Omistettujen, ulos vuokrattujen kiinteistöjen päästöt4

11
20.579

Scope 2 (epäsuorat)2
Scope 3

Laskelmassa on käytetty seuraavia oletuksia: Volvo V60 D4, 10 000 ajokilometriä, yhdistetty kulutus
Selvityksestä puuttuu tiedot kahden, yhteensä 197 neliömetrin toimistotilan lämmityksen hiilidioksidipäästöistä.
Pitää sisällään ainoastaan organisaation lentämällä tehdyt työmatkat. Laskelma perustuu ICAO:n laskentamenetelmään.
4
Sijaintiperusteinen. Laskelma perustuu 92 %:iin kiinteistökannasta ja vuokralaisten julkisesti saatavilla olevaan dataan vuodelta 2018.
1

2

3
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Hallitus, johto ja tilintarkastajat
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Patrick Gylling, Elisabeth Norman, Johanna
Skogestig sekä Jonas Ahlblad. Vuonna 2019 konsernin johtoryhmään kuuluivat
toimitusjohtaja Sverker Källgården ja talousjohtaja Pia-Lena Olofsson

1

2

3

1

4

2

5

6

3

JONAS AHLBLAD

PIA-LENA OLOFSSON

JOHANNA SKOGESTIG

Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Talous- ja IR-johtaja vuodesta 2019

Hallituksen jäsen vuodesta 2018

■■

■■

■■

■■
■■
■■

Kauppatieteiden maisteri, Hanken Svenska
Handelshögskolan
Muut tehtävät: CIO, Sirius Capital Partners
Osakeomistus: 47 150
Osakeomistus Sirius Capital Partnersin
kautta: 500 000

4

■■
■■

Executive MBA, Warwick Business School ja
MBA, Göteborgs Universitet
Muut tehtävät: Osakeomistus: 4 000

5

■■
■■

Diplomi-insinööri, Kungliga Tekniska
Högskolan
Muut tehtävät: Toimitusjohtaja, Vasakronan
Osakeomistus: 5 600

6

ELISABETH NORMAN

PATRICK GYLLING

SVERKER KÄLLGÅRDEN

Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018

Toimitusjohtaja vuodesta 2019

■■
■■

■■

■■

■■

Kandidaatin tutkinto, Uppsala Universitet
Muut tehtävät: Hallituksen puheenjohtaja,
Salnecke Slott AB. Hallituksen jäsen, AB
Fjällaktiviteter i Västerbotten, Ruta ett
DVD AB, ByggaBo i Pajala AB, Örndalen
Holding AB, Örndalen Exploatering AB,
Örndalen Hotellfastigheter AB, Örndalen
Lift AB, Kittelfjäll Utveckling AB ja Kittelfjäll
Horeca AB.
Osakeomistus: 1 500

■■
■■
■■

Kauppatieteiden maisteri, Hanken Svenska
Handelshögskolan
Muut tehtävät: Toimitusjohtaja, Sirius
Capital Partners. Hallituksen jäsen,
Elinkorkolaitos Hereditas Oy.
Osakeomistus: 282 900
Osakeomistus Sirius Capital Partnersin
kautta: 500 000

■■
■■
■■

Diplomi-insinööri, Kungliga Tekniska
Högskolan
Muut tehtävät: Osakeomistus: 860
Optioita: 186 600

Lauri Tiensuu on palkattu tehtävään CIO Finland ja kuuluu johtoryhmään vuoden 2020 alusta.

Auktorisoitu tilintarkastaja
Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö KPMG AB:n tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana Mattias Johansson.
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