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Stockmann lyhyesti
• Kansainvälinen monikanavainen
vähittäiskaupan yritys
• Perustettu 1862
• Liikevaihto 1 844,5 milj. euroa 2014
• Noin 500 myymälää 18 maassa,
toimintaa 23 maassa

Stockmann, Lindex
Lindex
Ostokonttorit

Tärkeimmät brändit

Liikevaihto markkina-alueittain 2014

Liikevaihto tuotealueittain 2014

Baltian maat ja
Keski-Eurooppa
8.7%

Koti 7%

Venäjä
15.6%

Vapaa-aika ja
harrastukset 8%

Suomi
47.9%

Ruotsi ja Norja
27.9%
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Kirjat, lehdet ja
paperi 2%

Elintarvikkeet
15%

Muoti ja
kosmetiikka 68%
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Omistajarakenne
• Listattu Helsingin pörssiin
(NASDAQ Helsinki) 1942
• Yli 50 000
osakkeenomistajaa
• Kaksi osakesarjaa

• Suurimmat osakkeenomistajat (äänet):
HTT Holding Oy Ab
11,7% (10,7%)
Föreningen Konstsamfundet
9,4% (15,1%)
Svenska litteratursällskapet
7,6% (15,7%)
Niemistö-ryhmä
5,8% (9,4%)
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varma
5,5% (1,9%)
‒ Stiftelsen för Åbo Akademi
4,3% (6,7%)
‒
‒
‒
‒
‒

‒ Sarja A: 10 ääntä
‒ Sarja B: 1 ääni

• B-sarjan osake on
pörssissä vaihdetumpi
kuin A-sarjan osake
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Uusi rakenne 1.1.2015 lähtien:
Stockmann Retail, Real Estate, Fashion Chains

STOCKMANN GROUP

KONSERNIN YHTEISET TOIMINNOT

STOCKMANN RETAIL

16 tavarataloa 4
maassa,
verkkokauppa
stockmann.com
Sisältää Hobby Hallin,
sisälsi Akateemisen Kirjakaupan
1.10.2015 asti
11.11.2015

REAL ESTATE

FASHION CHAINS

Kiinteistöt
Helsingissä, Tallinnassa,
Riiassa ja Pietarissa

Sisälsi Seppälän 1.4.2015 asti
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Stockmann-konsernin strateginen polku:
Keskittyminen ydinosaamiseen

Strateginen
suunta valittu,
uusi
toimintarakenne

Lindexiä
kehitetään
itsenäisesti

Vetäytyminen
muilta kuin
avaintuotealueilta

Tehostamisohjelma
Uudet markkinat,
vetäytyminen Venäjältä

Seppälä
kauppa päätökseen 1.4.2015

Uusi rakenne
1.1.2015 lähtien

Stockmann
Retail ja
Real Estate:
vahva
kumppanuus

Keskittyminen muotiin, ruokaan,
kosmetiikkaan ja kodin tuotteisiin
Uudet vuokralaiset, mm.
Expert, Hamleys, Bonnier

Stockmann Beauty -myymälät
suljettiin 31.5.2015 mennessä
Akateeminen Kirjakauppa
kauppa päätökseen 1.10.2015
Hobby Hall
myyntiprosessi käynnissä
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Strategiamme lyhyesti

11.11.2015

ASIAKAS

TEHOKKUUS

”Ensi-ilta joka päivä”
– keskitymme tarjoamaan
ensiluokkaisen ostoskokemuksen ja
kasvattamaan myyntiä

Tehokkaat tukitoiminnot, prosessit
ja IT-järjestelmät mahdollistavat
myyntihenkilökunnan keskittymisen
asiakkaaseen
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Stockmann Retail
• 16 tavarataloa 4 maassa ja vahvassa kasvussa oleva verkkokauppa
• Tarjonta kohdistetaan asiakkaille, jotka arvostavat
vaivattomuutta, laatua ja inspiraatiota
‒ Alansa paras palvelu: ensiluokkainen monikanavainen ostoskokemus
‒ Paras yhdistelmä brändejä ja vaihtoehtoja: ajanmukainen valikoima, johon kuuluu
sesongeittain vaihtuvat pop-up-myymälät, brändit ja tapahtumat
‒ Aidosti palkitseva kanta-asiakkuus: uusi, henkilökohtainen kanta-asiakasohjelma

• Keskittyminen muotiin, kosmetiikkaan, ruokaan ja kodin tuotteisiin
‒ Omien elektroniikkatuotteiden, kirjojen, lelujen ja lemmikkieläintarvikkeiden myynnin
lopettaminen vuoden 2015 aikana

• Toiminnan tehostaminen
‒ Kolme tavarataloa Moskovassa ja Oulun tavaratalo suljetaan 2016-2017
‒ Omasta myyntipinta-alasta Suomessa ja Baltiassa noin 12 000 neliömetriä uusille
vuokralaisille vuoden 2015 aikana
‒ Tukitoiminnoista vähentyy yhteensä enintään 420 työpaikkaa vuosina 2015–2016,
uusi jakelukeskus vähentää Suomen varastojen työpaikkoja 110:llä

11.11.2015
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Monia kehityshankkeita käynnissä

Uusi jakelukeskus
huhtikuussa 2016
• 4 varastoa Suomessa
ja 1 Latviassa
keskitetään yhteen
• Pitkälle automatisoitu
toiminta palvelee
Stockmannin Suomen
ja Baltian tavarataloja
sekä verkkokauppaa
entistä paremmin

11.11.2015

Herkun kehittäminen
• Keskittyminen
kilpailuetuhin: tuoreus,
laatu ja helppous
• Tehokkuuden
parantaminen
myymälätoiminnoissa,
sis. ruokajätteen
hallinnan
• Uusi ketjujohtaja
nimitetty johtamaan
Herkun toimintaa

Tuotevalikoiman
optimointi
• Brändivalikoiman ja
toimittajien määrän
uudelleenarvioiminen
• Paremmat
sopimusehdot
• Asiakasviestinnän
lisääminen
uutuuksista ja
vaihtoehdoista
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Elämyksellinen asiakaskokemus:
Inspiraatio, laatu ja vaivattomuus
Strategiset toimenpiteet parantavat
asiakaspalvelua, tuotevalikoimaa ja
asiakasuskollisuutta kaikissa kanavissa.

11.11.2015
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Real Estate

11.11.2015

•

Viisi omaa kiinteistöä Helsingissä, Pietarissa, Tallinnassa ja Riiassa
‒ Vuokrattava kokonaispinta-ala 144 000 neliömetriä
‒ 71 % Stockmann Retailin käytössä 30.9.2015

•

Strategisena tavoitteena kasvattaa kiinteistöjen arvoa parantamalla
kassavirtaa kiinteistötoiminnoista
‒ Käypä arvo 908,3 miljoonaa euroa 1.1.2015
‒ Pitkäaikaisia investointeja omien kiinteistöjen arvon kasvattamiseksi

•

Stockmannin tarjonnan vahvistaminen vuokralaisten houkuttelevilla
tuotteilla ja palveluilla
‒ Retaililta vapautuu n. 12 000 neliömetriä vuokralaisille vuonna 2015

•

Kustannustehokas liikepaikkajohtaminen omissa ja vuokratuissa tiloissa
‒ Ammattimainen palveluorganisaatio, joka tukee kaikkia vuokralaisia
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Uudet vuokralaiset 2015
• Expert Helsingissä, Turussa (Q2) ja
Tampereella (Q3)
• Euronics Tallinnassa ja Riiassa (Q3)
• Bonnier/Akateeminen Kirjakauppa
Helsingissä, Tampereella, Itiksessä ja
Jumbossa; Turussa ja Tapiolassa
vuokrasopimukset siirretty Bonnierille (Q4)
• Hamleys, Halti, Musti ja Mirri sekä Espresso
House Helsingissä (Q4)
• Apteekki Syke Tampereella, Costa Coffee
Riiassa (Q2), Katharinenthal café (Q4) ja
Yliopiston Apteekki (2016) Tallinnassa
• Intera Partners toimistotiloissa Helsingissä
(2016)
• Oma turvalllisuusyhtiö perustettu
tytäryhtiöksi; mahdollistaa ammattimaisten
turvallisuuspalvelujen tarjoamisen
vuokralaisille
11.11.2015
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Lindex
• Yksi Euroopan johtavista muotiketjuista
• Tarjoaa inspiroivaa, kohtuuhintaista muotia naisille
• Vahvat muotikonseptit naisten muodissa, alusvaatteissa, lastenvaatteissa
ja kosmetiikassa
• 488 muotimyymälää 18 maassa; näistä 38 franchising-myymälöitä
7 maassa (30.9.2015)
‒ Vahva asema Pohjoismaissa:
Ruotsi, Norja ja Suomi
‒ Vakaa kasvu itäisessä Keski-Euroopassa
‒ Verkkokauppa toimii EU-alueella ja
Norjassa
‒ Kaikki Venäjän myymälät suljetaan
2015–2016
‒ Uudet markkinat 2015: Iso-Britannia (Q1),
Kosovo (Q1) ja Albania (Q4)
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Stockmannin Q3 2015 lyhyesti
• Strategian toteutus etenee
• Tuloskehitys parantunut huolimatta
konsernin liikevaihdon laskusta
• Suhteellinen myyntikate parani
• Toiminnan kulut laskivat kaikissa
liiketoimintayksiköissä tehtyjen
kustannussäästötoimenpiteiden sekä
Seppälän myymisen ansiosta
• Konsernin liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä parani:
Lindexin tulos parani, Real Estaten
kehitys vakaata
• Uudet vuokralaiset parantavat
kassavirtaa
• Varastojen arvo laski merkittävästi:
Stockmann Retailin varastot laskivat
yli 45 miljoonan euroa
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Hullut Päivät lokakuussa 2015
• Hullut Päivät -kampanja tavarataloissa
ja verkkokaupassa 7.–11. lokakuuta
• Kokonaismyynti kasvoi 4,0 %
vertailukelpoisin valuuttakurssein ilman
lopetettuja tuotekategorioita
• Myynnin kehitys vahvaa Suomessa
‒ Sekä verkkokaupassa että
tavarataloissa
‒ Tuotealueista muoti ja ruoka
kasvoivat eniten
• Venäjällä myynti kasvoi ruplina 14,5 %,
mutta laski euromääräisenä 17,9 %
• Myynti laski Baltian maissa 3,6 %

11.11.2015

LIIKEVAIHTO
Syksy 2015 vs. 2014
Suomi
1,1 %
Baltian maat -3,6 %
Venäjä
14,5 % (RUB)
-17,9 % (EUR)

YHTEENSÄ

4,0 % (vertailukelpoinen)
-5,4 % (EUR)
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Vuoden 2015 näkymät pysyvät ennallaan

11.11.2015

•

Näkymät Venäjän vähittäiskauppamarkkinoilla ovat edelleen hyvin epävarmat:
kaikkien aikojen heikoin rupla, heikko taloustilanne ja ostovoima vähentävät myös
venäläisturistien määrää Suomessa ja Baltian maissa

•

Suomessa vähittäiskaupan markkinoilla ei odoteta kasvua vuonna 2015,
käyttötavaroiden kysynnän osalta näkymät pysyvät epävarmoina

•

Kohtuuhintaisen muodin markkinanäkymien Ruotsissa ja
vähittäiskauppamarkkinoiden Baltian maissa odotetaan pysyvän suhteellisen
vakaina

•

Tehostamisohjelman tavoitteena 50 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt;
vaikutukset näkyvät pääosin vuodesta 2016 lähtien

•

Investointien arvioidaan olevan noin 70 miljoonaa euroa

•

Poistojen arvioidaan olevan yli 80 miljoonaa euroa

•

Suunniteltujen rakenteellisten muutosten takia Stockmann arvioi, että konsernin
vuoden 2015 liikevaihto laskee vuodesta 2014. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia
eriä odotetaan paranevan, mutta jäävän negatiiviseksi vuonna 2015 Stockmann
Retail -liiketoimintayksikön tuloskehityksen takia. Real Estate- ja Fashion Chains liiketoimintayksiköiden liiketulosten odotetaan olevan positiiviset.
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Kiitos!
Lue lisää:
stockmanngroup.com

Joulu käärittynä parhaimpiinsa!
11.11.2015
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