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ASPOCOMP GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2001

Aspocomp-konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisten kolmen kuukauden
aikana 6,9 % 63,7 miljoonaan euroon (59,6 miljoonaa euroa), voitto
ennen satunnaisia eriä oli 2,4 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa euroa)
ja tulos osaketta kohti oli 0,18 euroa (0,53 euroa).

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Aspocomp-konsernin liikevaihto 1.1. - 31.3.2001 oli 63,7 miljoonaa
euroa, kun se viime vuonna vastaavalla jaksolla oli 59,6 miljoonaa
euroa. Suurin osa liikevaihdon kasvusta kertyi Kaakkois-Aasian
uusista toiminnoista. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,4 miljoonaa
euroa (0,6 miljoonaa euroa). Konsernin viiden suurimman asiakkaan,
Nokian, Ericssonin, SCI:n, Philipsin ja Tellabsin osuus
liikevaihdosta oli 63 %. Suora vienti Suomesta oli 10,8 miljoonaa
euroa (5,8 miljoonaa euroa) ja ulkomaantoimintojen liikevaihto oli
26,4 miljoonaa euroa (17,7 miljoonaa euroa).

Liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa tai 4,1 % liikevaihdosta (7,0
miljoonaa euroa; 11,8 %). Nettorahoituskulut olivat 0,3 miljoonaa
euroa (0,4 miljoonaa euroa).

Voitto ennen satunnaisia eriä oli 2,4 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa
euroa). Voitto ennen veroja oli 2,3 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa
euroa) ja nettotulos tarkastelukaudelta oli 1,8 miljoonaa euroa (4,7
miljoonaa euroa). Tulos osaketta kohti oli 0,18 euroa (0,53 euroa).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA OMAVARAISUUS

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli hyvä huolimatta
suurista investoinneista, jotka olivat 41,6 miljoonaa euroa (12,9
miljoonaa euroa) tai 65,3 % liikevaihdosta (21,6 %). Pääosa
investoinneista, 21,8 miljoonaa euroa, käytettiin joint venturen
perustamiseen Kiinassa. Lisäksi 4,1 miljoonaa euroa investoitiin
P.C.B. Center (Thailand) Co., Ltd:n enemmistöosuuden ostamiseen.
Nettorahoituskulujen osuus liikevaihdosta oli 0,4 % (0,6 %).
Konsernin omavaraisuusaste oli 60,7 % (39,8 %) verrattuna
vuodenvaihteen 64,6 %:iin

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääoma oli 31.3.2001 10.141.926 euroa ja osakkeiden
lukumäärä 10.141.926 osaketta.
Yhteensä 919.964 Aspocomp Group Oyj:n osaketta vaihtui 1.1.2001 ja
31.3.2001 välisenä aikana Helsingin arvopaperipörssissä. Näiden
kauppojen yhteenlaskettu arvo oli 17.885.358,00 euroa.
Ulkomaalaisomistus 31.3.2001 oli 19,64 %. Osakkeiden alin
kaupantekokurssi 1.1.-31.3.2000 oli 15,50 euroa ja ylin 30,00 euroa,
keskimäärin 19,44 euroa. Päätöskurssi 30.3.2001 oli 20,00 euroa ja
yhtiön markkina-arvo 202,8 miljoonaa euroa.

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 23.3.2001
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
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luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen
päätöksestä. Hallitus ei ole vielä tehnyt valtuutuksen käyttöä
koskevaa päätöstä.

HENKILÖSTÖ

Aspocomp-konsernin henkilöstön keskimäärä oli 2 606 1.1. - 31.3.2001,
vastaavana aikana edellisenä vuonna se oli 1 972. Koko tilivuonna
2000 henkilöstön keskimäärä oli 2 007. Maaliskuun 2001 lopussa
henkilöstön määrä oli 3 499.

KATSAUSKAUDEN TÄRKEITÄ TAPAHTUMIA

Aspocomp Group Oyj ja taiwanilainen pörssiyhtiö Chin-Poon Industrial
Co., Ltd. allekirjoittivat 5.1.2001 sopimuksen korkean teknologian
piirilevyjen valmistukseen erikoistuneesta Kiinassa, Suzhoussa
toimivasta yhteisyrityksestä, ACP Electronics Co., Ltd:stä.
Aspocompin osuus koko 68 miljoonan euron investoinnista tulee olemaan
35 miljoonaa euroa, josta on jo investoitu 21,8 miljoonaa euroa.
Aspocompin omistusosuus yhteisyrityksestä on 51 % ja se saavutettiin
suunnatulla annilla. Investoinnin seurauksena Aspocompista tuli
ensimmäinen eurooppalainen piirilevyjä valmistava yritys Kiinassa.
Aspocomp Group Oyj kasvatti 1.3.2001 allekirjoitetulla sopimuksella
omistusosuuttaan thaimaalaisessa piirilevyvalmistajayhtiössä, P.C.B.
Center (Thailand) Co., Ltd:ssä 51 %:iin. Enemmistö hankittiin
osittain ostamalla jo olemassa olevia osakkeita sijoittajaryhmältä,
johon mm. Aspocomp Group Oyj:n hallituksen jäsen Apichart
Vilassakdanont kuului, sekä lisäksi suunnatulla annilla. Apichart
Vilassakdanont ei osallistunut hallituksessa asian käsittelyyn eikä
sitä koskeneeseen päätöksentekoon. 4,1 miljoonan euron
lisäinvestoinnin jälkeen kokonaisinvestointi yhtiön osakkeisiin on
5,1 miljoonaa euroa.

Pohjola-Yhtymä Vakuutus Oyj ilmoitti 1.3.2001, että sen konsernin
osuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut
alle yhden kahdeskymmenesosan.
Katsauskauden päättymisen jälkeen European Renaissance Fund ilmoitti,
että sen osuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta
ylittää yhden kahdeskymmenesosan.

MUUTOKSIA ORGANISAATIOSSA JA POISTOPERIAATTEISSA

Kaakkois-Aasian yhtiöiden mukaantulon myötä konsernin organisaatiota
muutettiin keskittämällä piirilevyjen myynti- ja valmistustoiminnot
omiksi funktioikseen ja näin vastaamaan paremmin kansainvälistä
toimintaympäristöä. Samalla konsernin poistoperiaatteita muutettiin
yhteisen poistopolitiikan ja kansainvälisesti hyväksytyn käytännön
aikaansaamiseksi. Korkeamman teknologian tuotantokoneiden poistoajat
pidettiin konsernissa aiemmalla tasolla, viidessä vuodessa. Muut
muutokset olivat tuotantorakennusten poistoaikojen pidentäminen
viidellä vuodella 30 vuoteen ja kemian linjojen poistoaikojen
pidentäminen kolmella vuodella kahdeksaan vuoteen ja lisäksi muiden
tuotantokoneiden poistoaikaa pidennettiin kahdella vuodella
seitsemään vuoteen. Uusi poistokäytäntö otettiin käyttöön meneillään
olevan tilikauden laitehankintojen osalta.
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TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Strategian mukainen tavoitteemme on olla kustannustehokkaasti yksi
maailman johtavista korkean teknologian piirilevyjen
volyymivalmistajista. Toimiaksemme strategian mukaisesti olemme
tehneet merkittäviä investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen
sekä kapasiteettilaajennuksiin Aasiassa ja Euroopassa. Suurista
investoinneista huolimatta omavaraisuusasteemme on hyvä. Meillä on
vahva markkina-asema Euroopassa ja olemme ensimmäinen eurooppalainen
piirilevyjä valmistava yritys Kiinassa. Useat suuret
tietoliikennealan yritykset ovat asiakkaitamme.
Uskomme, että strategian mukainen toiminta mahdollistaa pitkän
aikavälin kannattavan kasvun. Lyhyen aikavälin näkemyksemme on, että
kysyntä on heikkoa eri asiakasryhmissä, varsinkin toisen
vuosineljänneksen aikana. Vaikka tuotantovolyymit ovat kasvaneet,
odotamme toisen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan samalla tasolla
kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla, sillä yksikköhinnat ovat
laskeneet. Olemme investoineet, ennusteiden mukaisesti, suurempaa
kysyntää varten ja tämän takia kapasiteetin käyttöaste tulee olemaan
melko alhainen ensimmäisen puolen vuoden aikana. Tavoitteenamme on
kuitenkin positiivinen liiketulos.
Olemme valmiit uusien matkapuhelinmallien ja 3G-
tietoliikenneverkkojen lanseeraamiseen vuoden toisen puoliskon
aikana. Asiakkaidemme arvioihin perustuen odotamme loppuvuoden aikana
vahvaa kehitystä sekä liikevaihdon että tuloksen osalta ja olemme
vakuuttuneita siitä, että pystymme säilyttämään asemamme markkinoiden
kehityssuunnasta huolimatta.

LIIKETOIMINTARYHMÄT (BUSINESS UNITS)

PIIRILEVYT (PRINTED WIRING BOARDS)

Piirilevyliiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 2 % viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja tulos oli positiivinen, mutta
epätyydyttävä.

Mobile-segmentin liikevaihto laski 9 %. Liikevaihdon kehitys oli
pääasiakkaan osalta odotetun mukainen, mutta toinen merkittävä
asiakas ei yltänyt ennustettuihin tavoitteisiin. Mobile-segmenttiä
vahvistaa tämän vuoden toisen vuosipuoliskon aikana toimintansa
aloittava ACP Electronics Co., Ltd. Kiinassa.

Telecom-segmentin liikevaihto laski 1 %. Liikevaihdon kehitykseen
vaikuttivat voimakkaasti vuoden 2000 lopun liian optimistiset
kysyntäennusteet, joiden vuoksi eräillä asiakkailla oli vuoden
vaihteessa ylisuuret varastot. Tämä johti alhaiseen käyttöasteeseen
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja liikevaihdon kehitys jäi
tavoitteesta.

Auto & Industry –segmentin liikevaihto kasvoi 41 % ja sen volyymit
lisääntynevät edelleen loppuvuoden aikana P.C.B. Centerin
konsolidoinnin myötä.

ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES (EMS)
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EMS-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 28 % ja kehitys oli
odotusten mukainen. Tulos oli hyvä, joskin eräiden Telecom-segmentin
asiakkaiden ylisuuret varastot johtivat odotettua pienempään
kysyntään.

ASPOCOMP-KONSERNIN TULOSLASKELMA

1-3/01 1-3/00 1-12/00
MEUR % MEUR % MEUR %

LIIKEVAIHTO 63,7 100,0 59,6 100,0 239,8 100,0
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,4 0,6 0,6 1,0 3,0 1,2
Poistot ja arvon-
alentumiset 9,0 14,2 5,8 9,7 26,2 10,9

LIIKEVOITTO 2,6 4,1 7,0 11,8 21,6 9,0
Rahoitustuotot ja
-kulut -0,3 -0,4 -0,4 -0,6 -0,4 -0,2

VOITTO ENNEN SATUNNAI-
SIA ERIÄ JA VEROJA 2,4 3,7 6,6 11,1 21,2 8,8
Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut -0,1 -0,2 0,0 -0,9 -0,4

VOITTO ENNEN VEROJA 2,3 3,6 6,6 11,1 22,0 9,2

KATSAUSKAUDEN VOITTO 1,8 2,9 4,7 7,9 16,2 6,7

TULOS/OSAKE, euroa 0,18 0,53 1,59

Verot on laskettu voimassa olevan verokannan mukaisina katsauskauden
tuloksesta ja niihin on sisällytetty myös aikaisempiin tilikausiin
kohdistuva osuus. Tulos/osake -tunnuslukua laskettaessa satunnaisiin
eriin kohdistuvaa veroa ei ole otettu mukaan.

ASPOCOMP-KONSERNIN TASE

3/01 3/00 Muutos 12/00
MEUR MEUR % MEUR

Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset 179,9 104,7 71,8 138,0
Vaihto-omaisuus 41,5 26,0 59,5 29,3
Saamiset 58,9 42,6 38,3 49,4
Rahoitusarvopaperit 17,6 0,0 29,1
Rahat ja pankkisaamiset 7,7 1,0 665,4 4,7
VASTAAVAA YHTEENSÄ 305,6 174,3 75,3 250,5

Oma pääoma 160,5 69,3 131,6 161,9
Vähemmistöosuus 24,9 0,0 0,0
Pakolliset varaukset 5,5 0,3 5,5
Pitkäaikainen vieras pääoma 35,8 40,0 -10,5 35,3
Lyhytaikainen vieras pääoma 78,9 64,8 21,8 47,8
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 305,6 174,3 75,3 250,5
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OMA PÄÄOMA/OSAKE,euroa 15,83 7,90 15,96

OMAVARAISUUSASTE, % 60,7 39,8 64,6

Kertynyt poistoero ja vapaaehtoiset varaukset, 14,0 miljoonaa euroa,
on taseessa jaettu omaksi pääomaksi ja laskennalliseksi verovelaksi.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

3/01 12/00
MEUR MEUR

Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 1,8 1,8
Käyttöleasingvastuut 0,2 0,2
Muut vastuut 0,3
YHTEENSÄ 2,3 2,0

Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. Tulevaisuutta koskevat
näkemykset perustuvat osavuosikatsauksen julkistamishetkeen ja
toteutumat saattavat aikanaan poiketa esitetyistä.

Helsingissä toukokuun 2. päivänä 2001

ASPOCOMP GROUP Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Jarmo Niemi, puh. +358-9-759 70711

ASPOCOMP GROUP Oyj

Jarmo Niemi
Toimitusjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com
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