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1-6/2004: Uponorin kannattavuus parani kasvun tukemana 
 
 
• Liikevaihto 536,8 (496,2) MEUR. Raportoitu kasvu 8,2 %, vertailukelpoinen 15,1 % 
• Liikevoitto 44,8 (29,3) MEUR. Raportoitu kasvu 53,0 %, vertailukelpoinen 44,7 % 
• Tulos rahoituserien jälkeen 41,9 (26,6) MEUR eli 7,8 (5,4) prosenttia liikevaihdosta 
• Liiketoiminnan rahavirta 12,6 ( -6,2) MEUR  
• Tulos osaketta kohti 0,77 (0,47) euroa 
 
Vertailukelpoisista luvuista on oikaistu yritysmyynnit, rakennemuutoskulut ja valuuttakurssimuutosten 
vaikutus. 
 
 
Toimitusjohtaja Jan Lång kommentoi osavuositulosta: 
 
- Tuotteidemme myynti on kehittynyt erittäin myönteisesti alkuvuoden aikana päämarkkinoillamme. Kysyntä 
säilyi tyydyttävänä myös toisella neljänneksellä: vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu ylitti kaksinkertaisesti 
pitkän tähtäyksen tavoitteemme, jonka kaikki alueorganisaatiomme saavuttivat. 
 
- Uponorin tulos vahvistui myynnin kehityksen tukemana. Myös kustannusrakenteen ja tuoteportfolion 
parantamiseksi aloitetut toimenpiteet vaikuttivat jo positiivisesti tulokseen.  
 
- Muovisten ja muovi-alumiiniputkijärjestelmien yhä vankempaa asemaa käyttövesijohdoissa on edelleen 
parantanut kuparin korkea hinta, mutta uskomme, että olemme voittaneet markkinaosuuksia myös muilta 
kilpailijoilta. Myös nestekiertoisten lattialämmitysjärjestelmien myynti on kehittynyt suotuisasti alkuvuoden 
aikana. 
 
 
 
Osavuosikatsaus 1-6/2004: 
 
Yleistä 
 
Yleinen markkinatilanne säilyi vuoden toisen neljänneksen aikana tyydyttävänä. Rakennusmarkkinoiden 
kysyntä Saksassa on edelleen heikkoa, ja se jäi odotusten mukaisesti toisella neljänneksellä alkuvuoden hyvästä 
kehityksestä. Pohjois-Amerikassa kysyntä on pysynyt erittäin hyvällä tasolla. Muillakaan markkina-alueilla ei 
tapahtunut yllättäviä muutoksia kysyntätilanteessa. 
 
Uponorin pitkän aikavälin strategisena tavoitteena on tehdä yhtiöstä talo- ja ympäristötekniikan johtava 
merkki kansainvälisesti. Lyhyen tähtäyksen tärkeimpiä painopistealueita on yhtiön rakenteiden muuttaminen 
sellaisiksi, että ne tukevat strategian toteuttamista ja mahdollistavat kilpailukyvyn säilyttämisen ja kehittämisen 
muuttuvassa markkinaympäristössä. Alkuvuoden kehitys osoittaa, että näissä tavoitteissa on edistytty ja 
rakennemuutosohjelmien tulokset alkavat näkyä myös toimintaa kuvaavissa luvuissa. 
 
Uponorissa on käynnissä rakenteellisia ja organisatorisia muutoksia, jotka vahvistavat yhtiön asemaa 
markkinoilla ja lujittavat suhdetta asiakkaisiin muun muassa jakelutien ja toimitusprosessin merkittävällä 
tehostamisella. Erityistä huomiota kiinnitetään lähitulevaisuudessa tuotemerkkien vahvistamiseen sekä 
tuotetarjonnan ja käytäntöjen kehittämiseen. Työn tavoitteena on yhtenäinen talo- ja ympäristötekniikan 



yhtiö, joka toimii samanlaisten, asiakkaiden tarpeiden mukaan kehitettyjen liiketoimintaprosessien mukaisesti 
kaikkialla. 
 
 
Liikevaihto ja tulos 
 
Uponor-konsernin tammi-kesäkuun 2004 liikevaihto oli 536,8 (1-6/2003: 496,2) miljoonaa euroa, joka on 8,2 
% enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2003. Vertailukelpoinen yritysmyynnit, rakennemuutoskulut ja 
valuuttakurssit huomioon ottava liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 15,1 %. 
 
Liikevaihdon kasvuun vaikutti tyydyttävä kysyntä kaikilla päämarkkinoilla. Huolimatta edelleen heikkoina 
jatkuvista kokonaismarkkinoista Uponorin tuotteiden myynti säilyi hyvällä tasolla myös Saksassa, joskin 
alkuvuotta hiljaisempana. Erityisesti lattialämmitys- ja käyttövesijärjestelmien myynti pysyi hyvänä. 
Kilpailuasemaa on parantanut metallien korkeana säilynyt hinta, joka on heikentänyt etenkin kupariputken 
kilpailukykyä. 
 
Putkijärjestelmät-toimialan liikevaihto oli 525,9 (485,0) miljoonaa euroa, kasvua 8,4 %. Kiinteistöt-toimialan 
liikevaihto oli 10,7 (10,9) miljoonaa euroa, laskua 1,9 %.  
 
Putkijärjestelmien liikevaihdon jakautuminen, tammi-kesäkuu: 
 2004 2003 Raportoitu Vert.kelp. 
 1-6 1-6 muutos, % muutos, %  
  
Keski-Eurooppa 175,8 154,8 13,6 15,4 
Pohjoismaat 140,9 130,3 8,1 9,1 
Muu Eurooppa 159,3 144,4 10,3 9,4 
Pohjois-Amerikka, EUR 74,2 57,1 30,0 42,6 
(Pohjois-Amerikka, USD 90,7 63,6 42,6  42,6)  
Muut (Municipal Americas), EUR 22,0 36,9 -40,3 36,1 
 
Vuoden toisella neljänneksellä konsernin liikevaihto 289,6 (264,1) miljoonaa euroa oli 9,6 % suurempi kuin 
vuonna 2003. Yritysmyynnit, rakennemuutoskulut ja valuuttakurssimuutokset huomioiden vertailukelpoinen 
liikevaihdon kasvu oli 11,3 %. 
 
Toisen neljänneksen liikevaihdon kasvu oli odotusten mukaisesti alkuvuoden lukuja vaimeampaa Keski-
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Keski-Euroopassa kasvua heikensi Saksassa tehty suojaputkituotantoa ja 
metallikomponenttien sopimusvalmistusta koskeva MBO-kauppa; Pohjois-Amerikassa taas ensimmäisen 
neljänneksen myyntiä kasvatti muun muassa toimitusten siirtyminen tälle vuodelle riittämättömän 
tuotantokapasiteetin seurauksena. Muilla alueilla liikevaihdon kehitys säilyi ensimmäisen neljänneksen tasolla. 
 
Putkijärjestelmien liikevaihdon jakautuminen toisella neljänneksellä: 
 2004 2003 Raportoitu Vert.kelp. 
 4-6 4-6 muutos, % muutos, % 
 
Keski-Eurooppa 87,1 84,1 3,5 9,7 
Pohjoismaat 84,4 77,5 8,9 9,4 
Muu Eurooppa 83,9 76,6 9,6 8,0 
Pohjois-Amerikka, EUR 40,3 32,7 23,3 31,5 
(Pohjois-Amerikka, USD 48,8 37,1 31,5  31,5)  
Muut (Municipal Americas), EUR 13,2 9,2 44,0 50,5 
 



Konsernin tammi-kesäkuun liikevoitto oli 44,8 (29,3) miljoonaa euroa eli 8,3 (5,9) % liikevaihdosta. 
Raportoitu liikevoitto kasvoi 53,0 % edellisvuodesta, kun taas vertailukelpoinen yritysmyynnit, 
rakennemuutoskulut ja valuuttakurssimuutokset huomioon ottava liikevoiton kasvu oli 44,7 %. Liikevoitto 
ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 9,3 (7,0) % liikevaihdosta. 
 
Liikevoittoprosentin paraneminen johtui pääasiassa toiminnan tehostamisesta ja sitä kautta saaduista 
mittaeduista sekä lisääntyneestä liikevaihdosta suotuisassa markkinatilanteessa. Yksittäisistä liikevoittoon 
vaikuttaneista tekijöistä maininnan arvoisia ovat Saksan taloteknisen liiketoiminnan tuloksen selvä 
vahvistuminen sekä Espanjan ja Portugalin kunnallis- ja ympäristöteknisen liiketoiminnan pitkään jatkunut 
tappiollisuus. 
 
Huhti-kesäkuun liikevoitto 30,6 (19,2) miljoonaa euroa kasvoi 59,2 %, vertailukelpoinen kasvu 38,2 %.  
 
Konsernin tammi-kesäkuun tulos rahoituserien jälkeen oli 41,9 (26,6) miljoonaa euroa eli 7,8 (5,4) prosenttia 
liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 41,9 (26,6) miljoonaa euroa, sisältäen 1,7 milj. euroa satunnaisia tuloja 
käyttöomaisuuden myynneistä. Kauden voitto oli 28,5 (17,5) miljoonaa euroa. 
 
Tulos osaketta kohti, myös optiovaimennettuna, oli 0,77 (0,47) euroa. Oma pääoma osaketta kohti oli 11,64 
(13,19) euroa ja optiovaimennettu osakekohtainen oma pääoma 11,62 (13,18). 
 
Liiketoiminnan rahavirran kehitys jatkui vahvana, 12,6 (-6,2) MEUR, ja se kääntyi positiiviseksi jo 
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. 
 
 
Investoinnit ja rahoitus 
 
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 16,2 (16,6) miljoonaa euroa. Investoinnit suuntautuivat 
toiminnan normaaliin kehittämiseen. 
 
Korolliset nettovelat olivat kauden päättyessä 152,4 (195,3) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 
50,5 (53,5) % ja gearing 35 (40). Muutos johtuu pääasiassa kuluvan vuoden tavanomaista suuremmasta 74,1 
(55,5) miljoonan euron osingosta. 
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat 2,9 (2,7) miljoonaa euroa. 
 
 
Markkinat 
 
Keski-Eurooppa 
 
Saksan asuinrakennusmarkkinat säilyivät kokonaisuudessaan alavireisinä ja lähellä edellisvuoden tasoa. 
 
Uponorin tuotteiden kysyntä on pääosin jatkunut hyvänä. Voimakas panostus asentajien ja suunnittelijoiden 
koulutukseen vauhdittaa siirtymistä muovi- ja muovi-alumiiniputkijärjestelmien käyttöön. Kehitystä on 
alkuvuoden aikana entisestään vahvistanut metallien kuten kuparin korkeana pysynyt hinta. 
 
Pohjoismaat 
 
Asuinrakentaminen jatkui verrattain hyvällä tasolla Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa, mikä kasvatti 
taloteknisten järjestelmien kysyntää. Myös kunnallis- ja ympäristötekniikan markkinat säilyivät tyydyttävällä 



tasolla; selvää kasvua havaittiin muun muassa valokaapelien asennusjärjestelmissä sekä Suomessa jätevesien 
käsittelyjärjestelmien kysynnässä, jota vauhdittivat uudet haja-asutusta koskevat viranomaismääräykset. 
 
Muu Eurooppa 
 
Asuinrakentamisen kysyntä säilyi hyvänä ja kasvoi useilla markkinoilla. Espanjassa erityisesti muovi-
alumiiniputkijärjestelmien kysyntä kasvoi vilkkaan uudis- ja korjausrakentamisen myötä.  
 
Kunnallis- ja ympäristötekniikan kysyntä piristyi lukuunottamatta Espanjaa ja Ranskaa. Erityisesti 
telekaapelien asennusjärjestelmien kysyntä ylitti odotukset. Englannissa kaasuputkien myynti kehittyi 
suotuisasti. Uponorin kunnallisteknisten järjestelmien alkuvuoden kysynnän kasvu jatkui Saksassa huolimatta 
rakennusmarkkinoiden yleisesti heikosta kehityksestä. Erityisesti haja-asutuksen jäteveden käsittelyyn 
tarkoitettujen järjestelmien myynti voimistui huomattavasti. 
 
Pohjois-Amerikka 
 
Pohjois-Amerikan asuinrakentamismarkkinat ovat jatkuneet vilkkaina, eikä odotetusta uudisrakentamisen 
hiljentymisestä Yhdysvalloissa vielä näkynyt merkkejä toisella neljänneksellä. Kanadassa uusien 
asuinrakennuskohteiden määrä putosi hieman edellisvuodesta, mutta pysyi erittäin korkealla tasolla. Pohjois-
Amerikan hyvää kysyntää ylläpitää uudisrakentamisen ohella voimakas muuttoliike ja korjausrakentaminen, 
joka on lisääntynyt sekä määrällisesti että arvoltaan. Pitkään vilkkaana jatkunut asuinrakentaminen on johtanut 
ajoittaiseen tarvike- ja raaka-ainepulaan, minkä seurauksena rakennushankkeiden valmistumisajat ovat joillakin 
alueilla pidentyneet. 
 
Uponorin lattialämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä markkinoidaan Pohjois-Amerikassa pääasiassa 
asuinrakennuskohteisiin, mutta viime aikoina kiinnostus niitä kohtaan on herännyt myös liike- ja julkisen 
rakentamisen puolella. 
 
 
Tapahtumia 
 
Keski-Eurooppa 
 
Uponor oli mukana kaksilla merkittävillä alan messuilla, Essenissä maaliskuussa ja Nürnbergissä huhtikuussa. 
Kaikki järjestelmämerkit esiintyivät yhdessä samalla messuosastolla vahvistaen Uponorin tunnettuutta sekä 
kuvaa Uponorista asumisen ratkaisujen toimittajana. Muovi-alumiiniputkijärjestelmien tuotevalikoimaa 
laajennettiin edelleen, mikä kasvatti sen suosiota erityisesti asentajien keskuudessa. Uponorin 
järjestelmämerkkien Velta, Unipipe ja Polytherm uusi yhteinen suunnitteluohjelmisto tuotiin markkinoille 
jakson aikana. 
 
Pohjoismaat 
 
Suomessa Uponor voitti kaksi suurehkoa hanketta, joissa rakennuttaja haluaa tilata koko rakennuksen lvi-
ratkaisut Uponorilta. Muovi-alumiiniputkijärjestelmät ovat myös saaneet huomiota alan lehdissä, ja niiden 
tunnettuus on lisääntynyt. Kysyntä on vahvistunut voimakkaasti erityisesti Tanskassa ja Suomessa.  
 
Kunnallis- ja ympäristötekniikan alan asiakkaille järjestettiin Tanskassa laaja, yhdeksän kaupunkia kattanut 
esittelykiertue, johon osallistui yli 500 kunta-alan ammattilaista. Kiertueen yhteydessä esiteltiin uusi jätevesien 
suodatusratkaisu, joka sisältää tarvittavat pumppauskaivot. Järjestelmä sai innostuneen vastaanoton 
asiakkaiden keskuudessa. 
 



Muu Eurooppa 
 
Tärkeä osa Uponorin kokonaistarjontaa on asentajien ja suunnittelijoiden koulutus. Tätä varten avattiin uudet 
koulutuskeskukset Venäjällä, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Espanjassa ja Portugalissa aloitettiin laaja 
koulutusohjelma valtuutettujen Uponor-asentajien kouluttamiseksi ja sitouttamiseksi. Espanjassa keskitettiin 
myyntiä erityisesti ydintarjontaan, ja siellä Unipipe-monikerrosputkien ja muoviliitinten myynti kasvoi 
voimakkaasti. 
 
Pohjois-Amerikka 
 
Vuonna 2003 käynnistyneet laajennusinvestoinnit lattialämmitys- ja käyttövesijärjestelmien kasvaneen 
kysynnän tyydyttämiseksi valmistuivat. Niiden seurauksena Pohjois-Amerikan putkituotannon kapasiteetti 
kasvoi kolmanneksella. 
 
Uponor osallistui kesäkuussa Pacific Coast Builders Convention –messuille San Franciscossa. Ne ovat 
merkittävimmät omakotirakentajille suunnatut messut Yhdysvaltain länsiosissa. Kiinnostus PEX-
muoviputkijärjestelmiä kohtaan oli suurta, mikä osoittaa, että Uponorin pyrkimys saavuttaa PEX-
käyttövesijärjestelmille Kalifornian osavaltion hyväksyntä saa suurta tukea paikallisilta rakennuttajilta. 
Osavaltiohyväksynnän valituskäsittely on edelleen kesken. 
 
Kiinteistöt-toimiala 
 
Strategiansa mukaisesti Uponor pyrkii luopumaan kiinteistöliiketoiminnasta. Alkuvuoden aikana 
kiinteistökauppoja tehtiin ainoastaan 1,4 (3,5) miljoonan euron arvosta; kiinteistökaupan esisopimuksia on 
tehty lisäksi 1,5 milj. euron arvosta. Kaupoista syntyi konsernille kauppavoittoa 0,9 (2,0) miljoonaa euroa. 
Vaikka toimitilojen kysyntä oli laimeaa, kiinteistöjen käyttöaste kasvoi hieman 74,4 (73,4) prosenttiin. 
 
 
Rakennemuutos 
 
Uponorin Rakennemuutos 2004 –ohjelman toteuttaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Vuoden toisen 
neljänneksen aikana saatiin päätökseen Unipipe-muovi-alumiiniputkijärjestelmien tuotannon keskitys Saksaan. 
Jakson aikana tehtiin päätös Maintalin tehtaan sulkemisesta Saksassa syksyn aikana ja sen lähinnä 
kaasunjakeluun käytettävien suurihalkaisijaisten PEX-muoviputkien valmistuksen siirtämisestä Ruotsiin. 
Tehtaan sulkemisen arvioidaan vievän työpaikan noin 20 hengeltä. Myös joidenkin erikoistuotteiden 
kokoonpanotoimintoja ulkoistettiin Saksassa.  
 
Ruotsissa tehtiin päätös Vårgårdan tehtaan sulkemisesta ja tuotannon siirrosta läheiseen Fristadin tehtaaseen. 
Tuotannon yhdistämisellä pyritään tehostamaan sekä tuotanto- että jakelutoimintaa. Norjassa käynnistettiin 
toimet kunnallis- ja ympäristötekniikan asiakaspalvelun ja myynnin keskittämiseksi Pohjois-Norjan 
Furuflatenista Etelä-Norjaan lähelle suuria asiakkaita pyrkimyksenä tehostaa asiakaspalvelua ja logistiikkaa. 
 
 
Henkilöstö 
 
Konsernin henkilökunnan määrä oli katsauskaudella keskimäärin 4 720 (5 045) henkeä ja sen lopussa 4 759 
(30.6.2003: 4 972; 31.12.2003: 4 803) henkeä. Henkilömäärää ovat supistaneet rakennemuutostoimet ja 
Saksassa tehty MBO-kauppa. Alueittain tarkasteltuna henkilöstön määrä kasvoi ainoastaan Pohjois-
Amerikassa. 
 
Yhtiön johtoryhmän uudistaminen ja laajentaminen saatiin päätökseen katsauskauden aikana. 



Osakesidonnainen kannustinohjelma 
 
Uponor Oyj:n hallitus päätti toukokuussa käynnistää uuden yhtiön johtoryhmälle suunnatun 
kannustinohjelman osana konsernin palkitsemiskäytäntöä. Se seuraa elokuussa 2004 päättyvää optio-ohjelmaa.  
Uuden palkitsemisohjelman mukaisesti Uponorin johtoryhmällä on mahdollisuus saada osakesidonnainen 
palkkio vuonna 2007. Palkkion perusteena on ennalta määrätyn kumulatiivisen liikevoittotavoitteen 
saavuttaminen kolmivuotiskaudella 2004-2006. 
 
Asetettujen tavoitteiden täydellisestä saavuttamisesta johtoryhmälle maksetaan palkkio, jonka nettoarvo vastaa 
40 000 Uponorin osaketta. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja eivät saa luopua tällä ohjelmalla 
ansaitsemistaan osakkeista yhtiön palveluksessa ollessaan ilman hallituksen suostumusta. Muiden johtoryhmän 
jäsenten osalta sama velvoite koskee puolta ansaituista osakkeista. 
 
Hallituksella on mahdollisuus nostaa tai laskea osakemäärää 10 prosentilla yhtiön muiden pitkän tähtäyksen 
taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella. 
 
 
Osakepääoma ja osakkeet 
 
Uponor Oyj:n osakepääoma katsauskauden alkaessa oli 74 834 444 euroa ja osakkeiden lukumäärä 
37 417 222. Tammikuussa 2004 yhtiön osakepääomaa korotettiin 542 000 eurolla optio-oikeuksiin 
perustuvien osakemerkintöjen seurauksena. Vuoden 2004 varsinainen yhtiökokous maaliskuussa puolestaan 
päätti alentaa yhtiön osakepääomaa 1 120 000 eurolla mitätöimällä 560 000 omaa osaketta. Huhtikuussa 
yhtiön osakepääomaa korotettiin 216 000 eurolla optio-oikeuksiin perustuvien osakemerkintöjen seurauksena. 
Yhtiön osakepääoma katsauskauden päättyessä oli 74 472 444 euroa ja osakkeita oli yhteensä 37 236 222 kpl. 
Kunkin osakkeen nimellisarvo on 2 euroa, ja kullakin osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni. 
 
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 17. maaliskuuta. Yhtiökokous päätti mm. omien osakkeiden 
mitätöinnistä ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta. Osakkeita voidaan käyttää 
pääomarakenteen kehittämiseen tai investointien rahoittamiseen, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja 
muissa teollisissa järjestelyissä tai ne voidaan muutoin edelleen luovuttaa tai mitätöidä. Valtuutus on voimassa 
17.3.2005 asti. Hallituksella ei ole muita valtuutuksia. 
 
Yhtiö ei ole vuoden 2004 aikana hankkinut omia osakkeitaan. Yhtiön hallussa on aiemmin hankittuja omia 
osakkeita 85 000 kpl, joiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 170 000 euroa. Omien osakkeiden suhteellinen 
osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä on 0,2 %. Omien osakkeiden 
hankinnalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. 
 

Optio-ohjelma 
 
Uponor Oyj:n 31.8.2004 päättyvän optio-ohjelman 1999/2002 perusteella on myönnetty 50 avainhenkilölle 
kaikkiaan 560 000 A- ja B-optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään yhtä monta Uponor Oyj:n 
nimellisarvoltaan 2 euron osaketta.  
 
Optio-ohjelman perusteella merkittiin katsauskauden aikana 108 000 uutta osaketta. A-optioilla merkittiin 
22 000 osaketta ja B-optioilla 86 000 osaketta. Merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääomaa korotettiin 
huhtikuussa 216 000 eurolla.  
 



A-option merkintähinta on 13,46 euroa ja B-option 17,75 euroa. Osakkeet on maksettava merkittäessä. 
Merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2004, muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman 
korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. Osakkeiden merkintäaika päättyy 31.8.2004. 
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Katsauskauden päättymisen jälkeen Uponorin optio-ohjelman perusteella merkittiin heinäkuussa 7 000 uutta 
osaketta. A-optioilla merkittiin 3 500 osaketta ja B-optioilla 3 500 osaketta. Osakemerkintöjä vastaavaa 
osakepääoman korotusta ei ole vielä merkitty kaupparekisteriin. Optio-ohjelmaan liittyvillä optio-oikeuksilla 
on tähän mennessä merkitty yhteensä 386 000 osaketta ja niillä voidaan merkitä vielä 174 000 osaketta. Yhtiön 
osakepääoma voi nousta vielä enintään 362 000 eurolla. 
 
 
Lähiajan näkymät 
 
Lähiajan markkinanäkymät vaikuttavat myönteisiltä. Uusimpien ennusteiden mukaan Pohjois-Amerikkaan 
odotettu asuinrakennusmarkkinoiden hienoinen hiljentyminen ei toteudu tämän vuoden aikana vaan siirtyy 
ensi vuoden puolelle. Saksassa asuinrakennusmarkkinoiden odotetaan säilyvän vakaina ja lähellä edellisvuoden 
tasoa. Muilla päämarkkinoilla, kuten Pohjoismaissa, Brittein saarilla ja Espanjassa, markkinoiden 
kasvunäkymät ovat säilyneet hyvinä. 
 
Uponorin tuotealueiden kysynnän arvioidaan loppuvuoden aikana säilyvän vakaana ja lähellä vuoden 2003 
jälkimmäisen puoliskon tasoa. Yhtiön orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan mutta maltillisempana kuin 
päättyneellä toisella neljänneksellä.  
 
Uponorin mittava ja monivuotinen rakennemuutosohjelma, joka on tarkoitus viedä pääosin loppuun kuluvan 
vuoden aikana, etenee suunnitelmien mukaisesti. Monet ohjelman mukanaan tuomista tehostamistoimista ja 
parannuksista tuottavat jo nyt näkyviä tuloksia, ja ohjelman koko vaikutus alkaa näkyä tuloksissa vuoden 2005 
aikana.  
 
Koko vuoden osalta konsernin rahavirran odotetaan säilyvän vahvana ja rakennemuutoskuluista oikaistun 
liikevoiton ja liikevoittomarginaalin uskotaan vuonna 2004 paranevan vuoden 2003 tasosta.  
 
Lisätietoja: 
Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 040-508 7223 
Jyri Luomakoski, talousjohtaja, puh. 040-515 4498 
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Taulukko-osa 

  
Tuloslaskelma 1-6 1-6 1-12
MEUR 2004 2003 2003
  
Liikevaihto 536,8 496,2 1 021,0
Muut liiketoiminnan tuotot 1,7 5,1 6,8
Bruttokate 171,5 148,0 281,0
Liikevoitto 44,8 29,3 30,7
Rahoituskulut, netto 2,9 2,7 9,9
Tulos rahoituserien jälkeen 41,9 26,6 20,8
Voitto ennen veroja 41,9 26,6 20,8
Kauden voitto  (1) 28,5 17,5 1,6
  
  
Tase 30.6. 30.6. 31.12.
MEUR 2004 2003 2003
  
Aineettomat hyödykkeet 79,1 95,0 85,4
Aineelliset hyödykkeet 340,8 382,4 349,2
Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset 10,5 10,3 14,4
Vaihto-omaisuus 157,8 161,9 135,5
Rahat ja pankkisaamiset 7,5 14,7 16,9
Muu rahoitusomaisuus 262,8 252,4 187,8
Oma pääoma 432,5 486,9 470,0
Vähemmistöosuus 0,9 1,1 0,9
Pakolliset varaukset 32,1 17,2 31,4
Pitkäaikaiset velat 87,1 101,9 93,6
Lyhytaikaiset velat 305,9 309,6 193,3
Tase, yhteensä 858,5 916,7 789,2
  
  
Rahoituslaskelma 1-6 1-6 1-12
MEUR 2004 2003 2003
  
Liiketoiminnan rahavirta  
Tilikauden tulos 28,5 17,5 1,6
Käyttöomaisuuden myyntivoitot -1,7 -5,1 -7,2
Poistot 28,5 31,9 87,1
Käyttöpääoman muutos -42,7 -50,5 47,7
Rahavirran oikaisuerät - - 18,8
 12,6 -6,2 148,0
  
Investointien rahavirta  
Käyttöomaisuusinvestoinnit -16,2 -16,6 -36,7
Osakemyynnit - 22,7 20,8
Käyttöomaisuuden myyntituotot 7,9 7,7 14,7
 -8,3 13,8 -1,2
  



Rahoituksen rahavirta  
Osinko -74,1 -55,5 -55,5
Osakemerkinnät 1,8 - -
Velkojen muutos 58,7 57,5 -81,1
Muut rahoituserät -0,1 -1,2 0,4
 -13,7 0,8 -136,2
  
Rahavarojen muutos -9,4 8,4 10,6
  
Rahavarat 1. tammikuuta 16,9 6,3 6,3
Rahavarat kauden lopussa 7,5 14,7 16,9
Muutos taseen mukaan -9,4 8,4 10,6
  
  
Investoinnit 1-6 1-6 1-12
MEUR 2004 2003 2003
  
Bruttoinvestoinnit 16,2 16,6 36,7
- % liikevaihdosta 3,0% 3,3% 3,6%
Poistot  28,5 31,9 87,1
Myydyn käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo 6,2 2,6 6,3
  
  
Henkilöstö 1-6 1-6 1-12
 2004 2003 2003
  
- keskimäärin 4 720 5 045 4 962
- kauden lopussa 4 759 4 972 4 803
  
  
Tunnusluvut 1-6 1-6 1-12
 2004 2003 2003
  
Tulos / osake, EUR 0,77 0,47 0,04
- optiovaimennettu, EUR 0,77 0,47 0,04
Oman pääoman tuotto, % 12,6 6,8 0,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,9 9,1 4,9
Omavaraisuusaste, % 50,5 53,5 59,8
Velkaantumisaste, % 35 40 18
Oma pääoma / osake, EUR 11,64 13,19 12,69
- optiovaimennettu, EUR 11,62 13,18 12,68
Osakkeen kurssikehitys  
- alin, EUR 24,20 16,80 16,80
- ylin, EUR 27,55 20,50 26,02
- keskikurssi, EUR 25,86 18,23 20,12
Osakevaihto  
- 1 000 kpl 12 060 7 235 13 956
- MEUR 311,9 131,9 280,8
  



  
Vastuut 30.6. 30.6. 31.12.
MEUR 2004 2003 2003
  
Konserni:  
Annetut pantit  
- omasta velasta 0,7 0,7 0,7
Kiinnitykset 5,0 13,5 9,2
Takaukset  
- muiden puolesta 3,3 3,4 3,2
- osakkuusyhtiön puolesta 9,0  9,3
Leasing-vastuut 52,6 52,2 57,8
Muut vastuut 12,2 6,5 8,8
  
Emoyhtiö:  
Takaukset  
- konserniyhtiön puolesta 25,5 57,2 39,8
- muiden puolesta  9,3
  
  
Johdannaissopimukset 30.6. 30.6. 31.12.
MEUR 2004 2003 2003
  
Korkojohdannaiset  
- Ostetut korko-optiot 89,7 78,8 96,7
- Asetetut korko-optiot 114,4 105,0 120,4
- Koronvaihtosopimukset 10,0 10,0 10,0
  
Valuuttajohdannaiset  
- Termiinisopimukset 18,2 14,9 12,4
  
Valuutanvaihtosopimukset 2,3 1,2 -
  
Sähköjohdannaiset 1,4 2,1 1,7
  
  
Omat osakkeet 30.6. 30.6. 31.12.
 2004 2003 2003
  
Omat osakkeet, kpl 85 000 514 800 645 000
- yhteenlaskettu nimellisarvo, EUR 170 000 1 029 600 1 290 000
- osakepääomasta/äänimäärästä, % 0,2% 1,4% 1,7%
  
  
Liikevaihto toimialoittain 1-6 1-6 1-12
MEUR 2004 2003 2003
  
Putkijärjestelmät 525,9 485,0 999,7
Kiinteistöt 10,7 10,9 21,1



Muut 0,2 0,3 0,2
Konserni yhteensä 536,8 496,2 1 021,0
  
  
Liikevoitto toimialoittain 1-6 1-6 1-12
MEUR 2004 2003 2003
  
Putkijärjestelmät 47,1 28,8 28,3
Kiinteistöt 4,9 5,9 12,8
Muut -7,2 -5,4 -10,4
Konserni yhteensä 44,8 29,3 30,7
  
(1) Verot on arvioitu kauden tulosta vastaaviksi.  
  
Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.  
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