
Pörssitiedote

Helsinki, 4.2.2000 klo 13:00

KONE-konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1999

KONE-konsernin liikevaihto kasvoi 16% ja oli 2.412 milj. euroa (14.339 Mmk). Voitto ennen
veroja kasvoi 54% ja oli 111,3 milj. euroa (662 Mmk). Voitto osaketta kohden oli 2,86 euroa
(17,00 mk). Hallituksen osinkoehdotus on 1,0 euroa (5,95 mk) B-osakkeelle. Vuonna 2000
konserni tavoittelee merkittävää tulosparannusta.

Liikevaihto 1999 oli 2.412 miljoonaa euroa (14.339 Mmk), reaalikasvua oli vuodesta 1998
yhdeksän prosenttia vertailukelpoisin valuuttakurssein. Liikevaihdosta 53%    tuli Euroopasta,
32% Pohjois-Amerikasta, 12% Aasiasta ja Australiasta ja loput 3% muista maista, etupäässä
Etelä-Amerikasta. Kasvua oli kaikilla markkina-alueilla, suhteellisesti eniten Aasian-
Tyynenmeren alueella.

Konsernin tulos ennen veroja parani 54 prosentilla edellisestä vuodesta. Liikevoitto oli 117,7
miljoonaa euroa (700 Mmk) ja voitto ennen satunnaiseriä ja veroja 111,3 miljoonaa euroa (662
Mmk). Tilikauden voitto oli 57,6 miljoonaa euroa (343 Mmk). Vuonna 1998 voitto osaketta
kohden viisinkertaistui, nyt parannus oli 58 prosenttia. Voitto/osake vuodelta 1999 oli 2,86
euroa (17,00 mk).

Suotuisan markkinatilanteen ohella tuloksen parantumiseen on vaikuttanut EcoDisc-hissien
hyvä menekki ja kasvava osuus uusien hissien asennuksissa. Ratkaiseva merkitys on ollut
myös syvällekäyvillä, jo vuonna 1996 aloitetuilla ja kertomusvuonna pääosiltaan loppuun
saatetuilla uusien hissien ja liukuportaiden tuotannon ja toimitusprosessien
uudelleenjärjestelyillä. Modernisointitoiminnan kannattavuutta on parantanut
tehdasvalmisteisten modernisointipakettien lisääntynyt suosio. Huoltotoiminnan kannattavuus
on kyetty säilyttämään ennallaan uusilla palvelukonsepteilla huolimatta hintakilpailusta ja
työvoimakustannusten noususta.

Konsernin nettovelka oli vuoden 1999 lopulla 48 miljoonaa euroa (284 Mmk) oltuaan vuotta
aikaisemmin 129 milj.euroa (768 Mmk). Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna
nettovelka pieneni yli 100 milj. euroa. Omavaraisuusaste parani edelleen ja oli vuoden lopussa
37 prosenttia ja gearing 8 prosenttia.

Hissien ja liukuportaiden kysyntä kasvoi lähes kaikilla päämarkkinoilla. Poikkeuksen tästä
yleisestä kehityksestä muodosti Pohjois-Eurooppa, missä useissa maissa jo vuonna 1997
alkanut kasvu alkoi hidastua, sekä Lähi-itä ja Kaakkois-Aasia. Erityisen ilahduttavasti kysyntä
lisääntyi Keski- ja Etelä-Euroopassa. Vahva kasvu jatkui myös Isossa-Britanniassa ja Pohjois-
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Amerikassa. Modernisointien kysyntä kehittyi edelleen suotuisasti Euroopassa ja Australiassa.
Myös Yhdysvalloissa vuoden 1998 tilausten arvo ylitettiin.

KONE esitteli 1996-97 uuden hissiperheen, jonka ytimenä on vuosisadan hissikeksinnöksi
mainittu EcoDisc-nostokoneisto. Tämä koneistoratkaisu merkitsee ylivoimaisia energiaa ja
ympäristöä säästäviä ominaisuuksia ja teki mahdolliseksi konehuoneettoman hissin. Kulunut
toimintavuosi oli uuden koneistotekniikan lopullinen läpimurtovuosi maailmanlaajuisesti.
Kertomusvuoden loppuun mennessä myytyjen EcoDisc-hissien lukumäärä ylitti 20.000
kappaleen rajan. Muut hissiyhtiöt vielä kehittelivät omia vastaavia ratkaisujaan.

Euroopassa kysynnän odotetaan jatkuvan suunnilleen samalla tasolla kuin kahtena edellisenä
vuonna. Myös Yhdysvaltojen vahva talouskehitys jatkuu, joskin jonkin verran hitaampana
kuin edellisenä vuonna. Aasian markkinat ovat elpymässä eräitä poikkeuksia lukuunottamatta,
kun taas Australiassa kysyntä tasaantuu. Aasian-Tyynenmeren alueelta kokonaisuutena
odotetaan kasvua vuodesta 1999.

Japanilaisen Toshiban kanssa toukokuussa 1998 solmittu allianssisopimus laajentui ja syventyi
kertomusvuoden aikana. Toshiba aloitti kyseisen vuoden jälkipuoliskolla KONEen EcoDisc-ja
MonoSpace-teknologiaa käyttävien hissien markkinoinnin Japanissa. Kertomusvuoden
loppuun mennessä Toshiba oli myynyt yli 2500 tällaista hissiä, mikä edusti kymmentä
prosenttia Japanin kokonaishissimarkkinoista. Vuoden aikana yhteistyö laajeni liukuportaisiin
ja pikahisseihin.

Konsernin investoinnit olivat 55 miljoonaa euroa (326 Mmk). Toimintavuoden
merkittävimmät tuotannolliset investoinnit kohdistuivat liukuporrastuotannon
uudelleenjärjestelyihin ja uuden liukuporrasmallin tuotannon aloittamiseen. Yhdysvaltain ja
Saksan liukuporrastehtaille rakennettiin kokonaan uudet tuotantolinjat. Hissien
tuotekehitystoiminnassa painopiste oli edelleen suurten EcoDisc-koneistojen kehitys- ja
testaustoiminnassa. EcoDisc-koneistoja valmistavan Hämeenlinnan tuotantoyksikön
kapasiteettia lisättiin vastaamaan ennakoitua suurempaan kysyntään.

Konsernin tuotekehityskustannukset olivat 36 miljoonaa euroa (217 Mmk) oltuaan vuotta
aikaisemmin 30 miljoonaa euroa (181 Mmk. Toimintavuoden aikana suuri osa konsernin
yksiköistä siirtyi käyttämään koko konsernin kattavia SAP R/3 tietojärjestelmiä. Tämä lähes
koko konsernin kattavan tietoverkon kehittämistyö jatkuu vielä useita vuosia.

KONE Oyj:n toimitusjohtaja vaihtui 2.2.1999 alkaen, kun konsernin Euroopan aluejohtaja
Jean-Pierre Chauvarie nimitettiin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi.

Lokakuussa pidetyssä emoyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin osakepääomaa ja
osaketta koskevista yhtiöjärjestyksen muutoksista, euroon siirtymiseen liittyvästä
rahastoannista sekä osakkeen pilkkomisesta kolmeksi osakkeeksi. Tammikuussa 2000 KONE
Oyj:n hallitus on tehnyt esityksen 25. helmikuuta kokoontuvalle vuoden 2000 varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous myöntäisi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden
hankkimiseen voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla.
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Konsernin jakokelpoinen oma pääoma on 409,1 miljoonaa euroa. Emoyhtiön vapaa oma
pääoma edellisiltä tilikausilta on 546,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 208,5 miljoonaa
euroa. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävissä olevista voittovaroista jaetaan
osinkoa 0,94 euroa (5,59 mk) kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 1,00 euroa (5,95 mk)
kutakin B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1. maaliskuuta 2000 ja
osinkojen maksupäiväksi ehdotetaan 8. maaliskuuta 2000. Mikäli 25. helmikuuta 2000
kokoontuva varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen voitonjakoehdotuksen,
osingonjakoon käytetään 19,9 miljoonaa euroa (1998: 12,2 milj. euroa).

Vallitseva kehityssuunta maailmanmarkkinoilla on suotuisan talouskehityksen jatkuminen.
Tämän johdosta markkinatilanteen odotetaan vuonna 2000 pysyvän edelleen vähintään yhtä
hyvänä kuin vuonna 1999. Nähtävissä olevat epävarmuustekijät liittyvät
valuuttakurssimuutoksiin, öljyn hintakehitykseen sekä korkojen ja työvoimakustannusten
nousuun.

Mikäli näissä epävarmuustekijöissä ei tapahdu rajuja muutoksia, yhtiön tuotteiden kysynnän ja
tuloskehityksen odotetaan jatkuvan hyvänä myös vuonna 2000. Konsernin tilauskannan
määrään ja laatuun sekä liiketoimintojen kehittämistoimien vaikutuksiin perustuen konserni
tavoittelee vuonna 2000 merkittävästi parempaa tulosta kuin vuotta aikaisemmin.
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