Arvoisat yhtiökokousväki, Ilkka-Yhtymän osakkeenomistajat.
Tervetuloa Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen!
Vuotta 2016 voi yhtymässä kuvata tunnelmiltaan kaksitahoisiksi.
Osakkuusyhtiöiden toiminnan erittäin positiivinen kehitys näkyy Ilkka-Yhtymän osakekohtaisessa tuloksessa,
joka pomppasi 24 senttiin edellisvuoden 14 sentistä.
Toisaalta vuoden aikana erityisesti painotoiminnan tuottojen negatiivinen kehitys sekä jakelukustannusten
kasvu painoivat oman toiminnan tulosta edellisvuodesta. Oman paino- ja kustannustoiminnan osuus
konsernin liikevoitosta laski alle 40 prosenttiin.
Yhtymän julkistettu tavoite on - oikaistu oman toiminnan liikevoitto 10 %. Kun viime vuoden toteutuma oli
7,5%, niin pyöristyssäännöillä voi antaa oman tekemisen osalta vuodesta kouluarvosanaksi 8 - Jatkossa
suhdanteiden parantuessa pitää pystyä tätä parempaan.
Viime vuoden kehityksen perusteella voidaan päätellä kysynnän yhtymän tuottamia palveluita kohtaan
olevan kuitenkin hyvää. Levikin laskusta huolimatta levikkituotot ovat pitäneet kohtalaisen hyvin ja
mainosmarkkinakin elpyi loppuvuoden aikana.
Sen sijaan printtituotannon ja jakelun kustannuspaine vaatii jatkuvia toimia tehokkuuden turvaamiseksi, sekä
korvaavien digitaalisten vaihtoehtojen kehittämistä perinteiselle jakelukanavalle.
Viime vuoden aikana Ilkka-Yhtymässä muurattiin perustusta useille uudistuksille, joiden tulokset tulevat
olemaan nähtävissä parin seuraavan vuoden aikana.
Merkittävin uudistuksista on tämän vuoden aikana jalkautettava uusi strategia, jossa perinteisen mediayhtiön
tehtäväkenttää laajennetaan aktiivisesti myös sanomalehtialan ulkopuolella olevien alueellisten palveluiden
tuottamisen suuntaan.
Perinteisen toiminnan rinnalle lähdetään rohkeasti hakemaan uusia toimintoja, joilla pohjalaisille voidaan
tarjota entistä parempaa sisältöä elämään.
Uuden strategian myötä yhtiö siirtyy myös uuden johdon aikaan. Hallitus evästi nimityksen yhteydessä
pesäpallotermein uutta maaliskuussa aloittanutta toimitusjohtaja Olli Pirhosta toteamalla: ”Nyt on merkki
päällä”. Pitkän taantuman jälkeen on vihdoin näkyvissä valoa tunnelin päässä ja aika sekä markkinat ovat
kypsät monille taantuman aikana yrityksen sisällä hautuneille uusille avauksille.
Yhtymän palveluita tullaan seuraavien vuosien aikana täydentämään niin, että sekä lukijoille että ilmoittajaja painoasiakkaille on tarjolla entistä kattavampi monikanavainen palveluverkko.
Haluan lämpimästi kiittää koko yhtiön henkilöstöä hyvästä työstä yhtiön eteen viime tilikaudella ja toivotan
kaikille ilkkalaisille onnea ja kovaa sekä menestyksekästä työtä alkaneelle tilikaudelle.
Erityiskiitokset haluan esittää Matti Korkiatuvalle, joka on pitkän toimitusjohtajuuden jälkeen jättämässä
yhtiön siirtyessään ansaituille eläkepäiville.
Kiitos kaikille teille, jotka olette sijoittaneet Ilkkaan. Lupaamme jatkossakin tehdä Ilkassa kaikkemme yhtiön
menestyksen eteen.
Muistakaa lukea yhtymän lehtiä ja suosikaa paikallisissa lehdissä ilmoittelevien yritysten tuotteita!

