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1-9/2004: Uponorin tyydyttävä kehitys jatkui, tulosohjaus ennallaan 
 
 
• Liikevaihto 829,5 (773,3) MEUR. Raportoitu kasvu 7,3 %, 

vertailukelpoinen 12,8 % 
• Liikevoitto 84,7 (63,1) MEUR. Raportoitu kasvu 34,1 %, 

vertailukelpoinen 30,1 % 
• Tulos rahoituserien jälkeen 79,7 (58,5) MEUR eli 9,6 (7,6) 

prosenttia liikevaihdosta 
• Liiketoiminnan rahavirta 56,0 (44,4) MEUR  
• Tulos osaketta kohti 1,42 (1,04) euroa 
 
Vertailukelpoisista luvuista on oikaistu yritysmyynnit, 
rakennemuutoskulut ja valuuttakurssimuutosten vaikutus. Suluissa 
olevat luvut ovat vuoden 2003 vastaavan jakson lukuja. 
 
 
Toimitusjohtaja Jan Lång kommentoi osavuositulosta: 
 
- Alkuvuoden tyydyttävä tuloskehitys on jatkunut odotustemme 
mukaisesti ja suotuisassa markkinatilanteessa olemme pystyneet 
selkeästi parantamaan kannattavuuttamme kahdella vuoden tärkeimmistä 
neljänneksistä huhti-syyskuussa.  
 
- Tulosohjauksemme säilyy ennallaan, mutta konsernin liikevaihdon 
uskotaan loppuvuonna jäävän vertailukauden vahvasta tasosta. Muovien 
hinnannousun voimistuminen syksyn edetessä vaikuttaa kunnallis- ja 
ympäristötekniikkaliiketoimintamme tuloskehitykseen Euroopassa. 
 
- Saavutetut tulokset osoittavat, että Uponorin henkilökunta on 
suoriutunut erinomaisesti mittavasta muutostyöstä, ja rakennemuutoksen 
ohella on samanaikaisesti pystytty kehittämään liiketoimintaa. 
 
 
(Osavuosikatsaukseen liittyvä esitysaineisto on esillä os. 
http://www.uponor.com/sijoittajat/sijoittajat_10.html klo 14 jälkeen.) 
 
 
 
Osavuosikatsaus 1-9/2004: 
 
Yleistä 
 
Asuin- ja kunnallisteknisen rakentamisen markkinat säilyivät vuoden 
kolmannen neljänneksen aikana hyvinä tai tyydyttävinä kaikilla 
maantieteellisillä alueilla, joissa Uponor toimii. Myös Uponorin 
tuotealueiden kysyntä jatkui tyydyttävänä ja yhtiö saavutti pääosin 
liiketoimintatavoitteensa. 

http://www.uponor.com/sijoittajat/sijoittajat_10.html


 
Uponor jatkaa määrätietoisesti vuonna 2001 esitellyn perusstrategiansa 
toteuttamista. Pääomamarkkinapäivässä 23. syyskuuta Uponor täsmensi, 
että lähiajan toimenpideohjelmassa avainasioita ovat yhtäältä 
keskittyminen pääliiketoimintoihin ja niissä tarjolla olevien 
mahdollisuuksien täysimittainen hyödyntäminen muun muassa tuote- ja 
palvelutarjonnan laajentamisella, sekä toisaalta panostusten 
keskittäminen tuotealueisiin, joissa Uponorilla on mahdollisuus 
säilyttää tai saavuttaa johtava markkina-asema vähintään aluetasolla. 
 
Toiminnallisesti Uponorin tavoitteena on luoda paikallisista, 
itsenäisistä yksiköistä konserni, jonka tavoitteet, strategiat ja 
brändi-identiteetti ovat yhtenevät koko sen toiminta-alueella. 
Yhtiössä on käynnistetty laaja toiminnan ohjaamiseen liittyvä 
prosessien ja toimintatapojen uudistustyö tähtäimessä ottaa 
lähivuosina käyttöön yhteinen tietojärjestelmä. 
 
Uponorin pitkään jatkunut rakennemuutosohjelma on tarkoitus saada 
pääosin päätökseen kuluvan vuoden aikana. Sen avulla pyritään viemään 
loppuun sellaiset lähinnä rakenteelliset ja organisatoriset muutokset, 
joilla luodaan pohja kannattavalle kasvulle ja yhden yhtenäisen 
Uponorin rakentamiselle.  
 
 
Liikevaihto 
 
Uponor-konsernin tammi-syyskuun 2004 liikevaihto oli 829,5 (1-9/2003: 
773,3) miljoonaa euroa, eli 7,3 % enemmän kuin vastaavalla jaksolla 
vuonna 2003. Vertailukelpoinen yritysmyynnit, rakennemuutoskulut ja 
valuuttakurssit huomioon ottava liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 12,8 
%. 
 
Putkijärjestelmät-toimialan liikevaihto oli 813,2 (757,1) miljoonaa 
euroa, kasvua 7,4 %. Kiinteistöt-toimialan liikevaihto oli 15,8 (15,9) 
miljoonaa euroa.  
 
Putkijärjestelmien liikevaihdon jakautuminen, tammi-syyskuu: 
 
 2004 2003 Raportoitu Vert.kelp. 
 1-9 1-9 muutos, % muutos, % 
   
Keski-Eurooppa 267,4 240,1 +11,4 +14,8 
Pohjoismaat 220,8 209,0 +5,7 +6,4 
Muu Eurooppa 244,6 223,3 +9,6 +8,6 
Pohjois-Amerikka, EUR 115,7 94,7 +22,2 +33,4 
(Pohjois-Amerikka, USD 141,3 105,9 +33,4 +33,4)  
Muut (Municipal Americas), EUR 34,3 48,2 - 28,9 +28,9 
Eliminoinnit -69,6 -58,2 
 
Vuoden kolmannella neljänneksellä konsernin liikevaihto, 292,7 (277,0) 
miljoonaa euroa, oli 5,7 % suurempi kuin vuonna 2003. Yritysmyynnit, 



rakennemuutoskulut ja valuuttakurssimuutokset huomioiden 
vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 8,8 %. 
 
Kolmannen neljänneksen liikevaihdon kasvu oli odotetusti 
maltillisempaa kuin alkuvuonna, jolloin voimakas kasvu johtui lähinnä 
Pohjois-Amerikan ja Keski-Euroopan poikkeuksellisen hyvästä 
kehityksestä. Heinä-syyskuun liikevaihto kääntyi hiljaisemman toisen 
neljänneksen jälkeen uudelleen kasvuun Keski-Euroopassa, mihin 
myötävaikutti lähinnä pientalorakentamisen kysynnän tilapäinen 
vilkastuminen Saksassa. Kysyntäpiikin syynä arvioidaan olevan vuonna 
2003 tehty valtion tukimuutos, joka käänsi pientalojen rakennuslupien 
määrän kasvuun ja kannusti asuntojen korjausrakentamiseen. Muualla 
Euroopassa liikevaihdon kasvu säilyi hyvänä lukuunottamatta 
Pohjoismaita, jossa vertailujakson liikevaihto oli korkealla tasolla. 
Pohjois-Amerikassa liikevaihdon kasvu tasaantui alkuvuoden erittäin 
korkeasta tasosta. 
 
Putkijärjestelmien liikevaihdon jakautuminen kolmannella 
neljänneksellä: 
 
 2004 2003 Raportoitu Vert.kelp. 
 7-9 7-9 muutos, % muutos, % 
 
Keski-Eurooppa 91,6 85,4 7,3 13,7 
Pohjoismaat 79,9 78,7 1,6 2,0 
Muu Eurooppa 85,4 78,8 8,3 7,0 
Pohjois-Amerikka, EUR 41,5 37,6 10,4 19,4 
(Pohjois-Amerikka, USD 50,6 42,3 19,4 19,4)  
Muut (Municipal Americas), EUR 12,2 11,3 8,3 17,7 
Eliminoinnit -23,3 -19,7 
 
 
Tulos  
 
Konsernin tammi-syyskuun liikevoitto oli 84,7 (63,1) miljoonaa euroa 
eli 10,2 (8,2) % liikevaihdosta. Raportoitu liikevoitto kasvoi 34,1 % 
edellisvuodesta, kun taas vertailukelpoinen yritysmyynnit, 
rakennemuutoskulut ja valuuttakurssimuutokset huomioon ottava 
liikevoiton kasvu oli 30,1 %. Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 
(EBITA) oli 11,2 (9,3) % liikevaihdosta. 
 
Heinä-syyskuun liikevoitto 39,9 (33,9) miljoonaa euroa kasvoi 17,8 %, 
vertailukelpoinen kasvu 16,9 %. 
 
Liikevoittoprosentin paraneminen heijastaa suotuisaa 
markkinatilannetta sekä rakennemuutoksen avulla aikaansaatua 
konsernirakenteen tehostumista ja sitä kautta kustannusten 
pienenemistä. Eri markkina-alueista parhaiten kehittyivät Saksa ja 
Pohjois-Amerikka, joissa lisääntynyt liikevaihto vaikutti myönteisesti 
kannattavuuteen.  
 



Konsernin tammi-syyskuun tulos rahoituserien jälkeen oli 79,7 (58,5) 
miljoonaa euroa eli 9,6 (7,6) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen 
veroja oli 79,7 (58,5) miljoonaa euroa, sisältäen 2,5 milj. euroa 
liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja käyttöomaisuuden myynneistä. 
Kauden voitto oli 52,6 (38,7) miljoonaa euroa. 
 
Tulos osaketta kohti, myös optiovaimennettuna, oli 1,42 (1,04) euroa. 
Oma pääoma osaketta kohti oli 12,27 (13,78) euroa ja optiovaimennettu 
osakekohtainen oma pääoma 12,27 (13,76). 
 
Liiketoiminnan rahavirta oli 56,0 (44,4) miljoonaa euroa. 
 
 
Investoinnit ja rahoitus 
 
Konsernin investointitarpeet säilyivät tammi-syyskuujaksolla vakaina. 
Bruttoinvestointien määrä, 24,4 (24,3) miljoonaa euroa, oli 
edellisvuoden tasoa, suuntautuen lähinnä toiminnan normaaliin 
kehittämiseen. Merkittävin hanke oli Pohjois-Amerikan PEXa-
putkituotannon useassa osassa toteutettu lisärakentaminen, joka on 
kasvattanut tuotantokapasiteettia kuluvan vuoden aikana lähes 
puolella. 
 
Korolliset nettovelat olivat kauden päättyessä 106,2 (141,5) miljoonaa 
euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 55,2 (57,1) % ja gearing 23 
(28).  
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat 5,0 (4,6) miljoonaa euroa. 
 
 
Markkinat ja tapahtumat 
 
Putkijärjestelmät-toimiala: 
 
Keski-Eurooppa 
 
Yleisestä rakentamisen matalasuhdanteesta poiketen 
pientalomarkkinoiden kysyntä Saksassa kehittyi tyydyttävästi 
heijastuen sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Tilapäisen 
kysyntäpiikin aiheuttajana pidetään taannoista valtion tukipolitiikan 
muutosta. Uponorin tähän markkinasektoriin tarjoamien tuotteiden 
kysynnän kasvu jatkui hyvänä. Saksan ohella kehitys oli myönteisintä 
Itävallassa ja Benelux-maissa, jossa kauden aikana uudistettiin 
yhteistyöverkostoa.  
 
Erityisesti Velta-lämmitysjärjestelmien projektimyynti ja Unipipe-
käyttövesijärjestelmät menestyivät; myös Hewing-nimellä toimiva OEM-
liiketoiminta kehittyi hyvin. 
 
Merkittävimpiin tapahtumiin lukeutuu Unipipen uudenlaisen, asennusta 
nopeuttavan ja kustannuksia säästävän snap in –pikaliittimen 



markkinoilletuominen ensimmäisenä yhtiönä. Puolassa käynnistettiin 
voimakas Unipipe-koulutus- ja markkinointikampanja. 
 
Pohjoismaat 
 
Markkinoiden kasvu jatkui tyydyttävänä talotekniikkasektorilla ja 
vaimeampana myös kunnallisteknisillä markkinoilla.  
 
Merkittävimpiä tapahtumia olivat Suomessa syyskuun lopussa järjestetyt 
FinnBuild-ammattilaismessut, jossa Uponor esitteli uusinta 
tuotetarjontaansa. Tanskassa kesällä esitellyn monikäyttöisen 
kaivoratkaisun myynti on kehittynyt erittäin hyvin. Ruotsissa Uponor 
sai Wirsbo-käyttövesituotteilleen vaativan Nordtest-hyväksynnän 
ensimmäisenä yhtiönä markkinoilla, mikä antaa etua markkinoinnissa ja 
tukee vesijärjestelmien vuototurvallisen asentamisen edistämiseksi 
käynnistettyä kampanjaa. Norjassa solmittiin merkittävä kauppa 
suurehkon siirtoputkiston toimittamisesta Pohjois-Norjaan.  
 
Muu Eurooppa 
 
Talotekniset markkinat heikkenivät hienokseltaan vuodentakaisesta. 
Piristävän poikkeuksen muodosti Espanjan ja Portugalin kysyntä, joka 
vastoin ennusteita oli verrattain vilkasta; erityisesti Unipipe- ja 
Ecoflex-tuotteet kävivät hyvin kaupaksi. Myös muovisten liitinten 
myynti monikerros- ja PEX-putkijärjestelmiin jatkui hyvänä. Brittein 
saarilla kasvua vauhditti toimitusvarmuuden paraneminen. Myös Italian 
markkinat kehittyivät myönteisesti.  
 
Kunnallistekniset markkinat kehittyivät suotuisasti Brittein saarilla, 
myös televiestintäkaapelien asennusjärjestelmien kysyntä elpyi. 
Saksassa haja-asutusalueiden pienpuhdistamojen kysyntää vauhditti 
valtion myöntämä investointituki. Venäjällä ja Baltiassa myynnin kasvu 
hidastui kilpailun kiristymisen myötä. 
 
Päättyneellä neljänneksellä Uponor aloitti Unipipe-tuotteiden myynnin 
Venäjällä oman myyntiorganisaation kautta. Ensi vuoden alusta alkaen 
kaikki liiketoiminta Venäjällä hoidetaan Uponor Rus –yhtiön nimissä.  
 
Pohjois-Amerikka 
 
Pohjois-Amerikan erittäin hyvä kysyntä jatkui eikä 
asuinrakennusmarkkinoiden hiljentymisestä näkynyt merkkejä. Myös 
Kanadassa kysyntä on säilynyt hyvänä, vaikka asuinrakennusten 
aloitusmäärä notkahtikin hetkellisesti päättyneen vuosineljänneksen 
aikana. 
 
Pohjois-Amerikan putkituotantokapasiteettia on kysynnän voimakkaana 
jatkuneen kasvun vuoksi tehostettu useaan otteeseen. Laajennusten 
ansiosta tehtaiden tuotantokyky on kuluvan vuoden aikana kasvanut 
lähes puolella. Uusia tuotantolaajennuksia on meneillään loppuvuoden 
aikana. 



 
Voimakkaan kasvun vuoksi yhtiössä on käynnistetty laajamittainen 
toiminnanohjauksen uudistaminen ja siihen liittyvä koulutusohjelma 
sekä tietojärjestelmien kehitystyö. Niiden soveltaminen käytäntöön 
aloitetaan loppuvuoden aikana. 
 
Euroopassa suosiota saavuttaneen nestekiertoisen jäähdytysjärjestelmän 
koemarkkinointi uudessa asiakaskunnassa julkisen ja liikerakentamisen 
sektorilla on poikinut lupaavia tuloksia.  
 
Muut 
 
Poikkeuksellisen pitkään jatkunut valtamuovien hinnannousu on 
normaalista kausivaihtelusta poiketen voimistunut syksyn edetessä ja 
kehityksen odotetaan jatkuvan loppuvuonna. Kunnallis- ja 
ympäristötekniikkaliiketoiminnassa, jota Uponor harjoittaa 
Pohjoismaat- ja Muu Eurooppa –alueilla, ei tuotehintoihin ole saatu 
raaka-ainehintojen nousua vastaavaa muutosta tiukan kilpailutilanteen 
vuoksi.  
 
Uponorin pyrkimys luopua Yhdysvaltain kaasuputkiliiketoiminnasta 
saatiin päätökseen 27. syyskuuta, kun Uponorin kokonaan omistaman 
tytäryhtiön Uponor Aldyl Companyn liiketoiminta Yhdysvalloissa ja 
pääosa siihen liittyvistä varoista ja veloista myytiin PW Poly -
yhtiölle. Kaupan kokonaisarvo oli noin 15 milj. dollaria (12,5 milj. 
euroa). Uponorille maksettiin kaupan toteutumishetkellä kauppasummasta 
12,9 milj. dollaria (10,7 milj. euroa). Kaupalla ei ollut vaikutusta 
Uponorin kolmannen neljänneksen tulokseen. Uponor Aldyl Companyn 
liikevaihto ylitti viime vuonna 40 milj. dollaria (36 milj. euroa). 
Yhtiö työllisti viime vuoden lopulla 165 henkeä. 
 
Kiinteistöt-toimiala: 
 
Strategiansa mukaisesti Uponor pyrkii luopumaan 
kiinteistöliiketoiminnasta ja tutkii erilaisia vaihtoehtoja tavoitteen 
saavuttamiseksi. Kiinteistöomaisuuden vähentämiseksi myytiin 
alkuvuoden aikana kiinteistöjä 4,3 (5,1) miljoonan euron arvosta. 
Kaupoista syntyi konsernille kauppavoittoa 1,2 (3,3) miljoonaa euroa. 
 
Yhtiön omistuksessa olevien vuokrakiinteistöjen käyttöaste säilyi 
ennallaan 73,7 (73,5) prosentissa.  
 
 
Rakennemuutos 
 
Uponorin rakennemuutos etenee suunnitelmien mukaisesti, tavoitteena 
saada se pääosin loppuunviedyksi kuluvan vuoden aikana. Heinä-syyskuun 
aikana ei julkistettu uusia hankkeita, mutta aiemmat hankkeet etenivät 
aikataulussaan. Saksassa saatiin liitintuotannon automatisointi-
investointi ja WC-seinäasennusjärjestelmien tuotannon ulkoistaminen 
päätökseen ja varasto Buchholzissa lakkautettiin. PEXa-putkituotannon 



siirto Saksasta Ruotsiin on valmistumassa, samoin kuin Ruotsin 
Vårgårdan tehtaan tuotannon siirto Fristadiin, mikä saadaan päätökseen 
tammikuun aikana. Norjassa liitettiin taloteknisiä ja 
kunnallisteknisiä liiketoimintoja yhteen.  
 
 
Henkilöstö ja organisaatio 
 
Konsernin henkilökunnan määrä oli katsauskaudella keskimäärin 4 732 
(5 004) henkeä ja sen lopussa 4 786 (4 867) henkeä. Henkilömäärää ovat 
supistaneet rakennemuutostoimet, Saksassa tehty MBO-kauppa sekä Uponor 
Aldyl Companyn liiketoiminnan myynti Yhdysvalloissa. Henkilöstön määrä 
kasvoi Muu Eurooppa- ja Pohjois-Amerikka -alueilla. 
 
Uponor Oyj:n entinen toimitusjohtaja Jarmo Rytilahti jäi 10. syyskuuta 
eläkkeelle. Rytilahti luopui toimitusjohtajan tehtävistä 
johtajasopimuksensa mukaisesti 1.8.2003 ja toimi sen jälkeen Senior 
Executive Advisorina raportoiden hallituksen puheenjohtajalle Pekka 
Paasikivelle. 
 
Rytilahden vastuualueeseen kuulunut Uponorin Kiinteistöt-toimiala 
siirtyi talous- ja varatoimitusjohtaja Jyri Luomakosken vastuulle. 
 
Uponorin johtoryhmän jäsen kehitysjohtaja Kari Norbäck jää eläkkeelle 
1. tammikuuta 2005. Norbäckin vastuut päätettiin jakaa konsernin 
johtoryhmän kesken 1.11. alkaen seuraavasti: talous- ja 
varatoimitusjohtaja Jyri Luomakosken vastuulle siirtyy strateginen 
suunnittelu; markkinointijohtaja Georg von Graevenitzin vastuulle 
siirtyy tuotekehitys; tuotanto-, osto- ja logistiikkajohtaja Lauri 
Rintasen vastuulle siirtyy teknologia. 
 
Konsernin rakennemuutoksen yhtenä tavoitteena on uudistaa 
organisaatiota niin, että se tukee kehitystä kohti yhtenäistä 
toimintamallia. Ensimmäisenä uutena prosessina saatiin päättyneen 
neljänneksen aikana valmiiksi kehitystoiminnon uudistaminen. 
Uudelleenorganisoidun tuote- ja järjestelmäkehityksen tavoitteena on 
T&K-panostusten hyötyjen kasvattaminen muun muassa tehokkaammalla ja 
suunnitelmallisemmalla resurssien yhteiskäytöllä ja panostusten 
suuntaamisella tarkemmin kehityskohteisiin, jotka ovat strategian 
kannalta olennaisimpia.  
 
 
Osakepääoma ja osakkeet 
 
Uponor Oyj:n osakepääoma oli vuoden 2004 alussa 74 834 444 euroa ja 
osakkeiden lukumäärä 37 417 222. Syyskuun lopussa yhtiön osakepääoma 
oli 74 820 444 euroa ja osakkeita oli yhteensä 37 410 222 kpl. Kunkin 
osakkeen nimellisarvo on 2 euroa, ja kullakin osakkeella on 
yhtiökokouksessa yksi ääni.  
 



Yhtiön osakepääomassa on vuoden aikana tapahtunut useita muutoksia, 
jotka ovat olleet seurausta optio-ohjelman perusteella tehdyistä 
osakemerkinnöistä. Lisäksi maaliskuussa pidetty varsinainen 
yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa mitätöimällä omia 
osakkeita. Osakepääoman muutokset käyvät tarkemmin ilmi alla olevasta 
taulukosta. 
 
Hallituksen valtuutukset 
 
Varsinainen yhtiökokous 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. 
 
Omat osakkeet 
 
Yhtiö ei ole katsauskauden 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 
 
Uponorin optio-ohjelma 1999/2002 päättyi 31.8.2004, eikä sen 
perusteella voi enää merkitä osakkeita. Ohjelman perusteella 
merkittiin yhteensä 553 000 Uponor Oyj:n nimellisarvoltaan 2 euron 
osaketta ja yhtiön osakepääoma nousi yhteensä 1 106 000 eurolla. 
Merkitsemättä jäi 7 000 osaketta. 
 
Vuoden 2003 lopussa optio-ohjelman perusteella merkittiin 271 000 
osaketta ja merkintöjä vastaava osakepääoman korotus, 542 000 euroa, 
merkittiin kaupparekisteriin tammikuussa 2004. Tammi-syyskuun 2004 
aikana merkittiin yhteensä 282 000 uutta osaketta. A-optioilla 
merkittiin 89 500 osaketta ja B-optioilla 192 500 osaketta. A-
optioiden merkintähinta oli 13,46 euroa ja B-optioiden 17,75 euroa. 
Näiden merkintöjen seurauksena yhtiön osakepääomaa korotettiin 
huhtikuussa 216 000 eurolla ja syyskuussa 348 000 eurolla. Vuonna 2004 
merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2004, muut 
osakeoikeudet alkoivat osakepääoman korotusten tultua merkityksi 
kaupparekisteriin. 
 
Optio-ohjelmalla ei ole laimennusvaikutusta osakkeen arvoon. 
 
Osakepääoman muutokset 1.1. - 30.9.2004: 
 



Pvm Peruste Muutos  Osakepääoma Osakkeet 
   EUR  EUR  kpl 
 
1.1.2004    74 834 444 37 417 222 
19.1.2004 Korotus 542 000 75 376 444 37 688 222 
 (optio-oikeudet) 
22.3.2004  Alennus 1 120 000 74 256 444 37 128 222 
 (omien osakkeiden 
 mitätöinti) 
28.4.2004  Korotus  216 000 74 472 444 37 236 222 
 (optio-oikeudet) 
23.9.2004  Korotus 348 000 74 820 444 37 410 222 
 (optio-oikeudet) 
 

Osakesidonnainen kannustinohjelma 
 
Uponor Oyj:n hallitus päätti toukokuussa käynnistää uuden 
kannustinohjelman, jonka mukaisesti yhtiön johtoryhmällä on 
mahdollisuus saada osakesidonnainen palkkio vuonna 2007. Palkkion 
perusteena on ennalta määrätyn kumulatiivisen liikevoittotavoitteen 
saavuttaminen kolmivuotiskaudella 2004-2006. Palkkion nettoarvo vastaa 
enimmillään 40 000 Uponorin osaketta. Yhtiön toimitusjohtaja ja 
talousjohtaja eivät saa luopua ohjelmalla ansaitsemistaan osakkeista 
palvelusaikanaan 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. 
 
 
Lähiajan näkymät 
 
Vuoden kolmannen neljänneksen aikana rakennus- tai kunnallisteknisillä 
markkinoilla ei tapahtunut suuria muutoksia, mutta odotusten 
mukaisesti kysynnän kasvu hidastui hieman alkuvuoden vauhdista. 
Vastaavanlaisen kehityksen odotetaan jatkuvan loppuvuonna. 
 
Uponorin liikevaihdon uskotaan vuoden viimeisellä neljänneksellä 
jäävän vertailukauden vahvasta tasosta.  
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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Tuloslaskelma 1-9 1-9 1-12
MEUR 2004 2003 2003
  
Liikevaihto 829,5 773,3 1 021,0
Muut liiketoiminnan tuotot 3,2 6,8 6,8
Bruttokate 267,8 240,7 281,0
Liikevoitto 84,7 63,1 30,7
Rahoituskulut, netto 5,0 4,6 9,9
Tulos rahoituserien jälkeen 79,7 58,5 20,8
Voitto ennen veroja 79,7 58,5 20,8
Kauden voitto  (1) 52,6 38,7 1,6
  
  
Tase 30.9. 30.9. 31.12.
MEUR 2004 2003 2003
  
Aineettomat hyödykkeet 76,2 91,9 85,4
Aineelliset hyödykkeet 331,2 377,3 349,2
Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset 10,4 10,1 14,4
Vaihto-omaisuus 152,6 154,2 135,5
Rahat ja pankkisaamiset 10,6 12,8 16,9
Muu rahoitusomaisuus 250,5 249,7 187,8
Oma pääoma 458,0 507,3 470,0
Vähemmistöosuus 0,9 1,1 0,9
Pakolliset varaukset 31,0 20,3 31,4
Pitkäaikaiset velat 81,5 100,5 93,6
Lyhytaikaiset velat 260,1 266,8 193,3
Tase, yhteensä 831,5 896,0 789,2
  
  
Rahoituslaskelma 1-9 1-9 1-12
MEUR 2004 2003 2003

 
Liiketoiminnan rahavirta  
Tilikauden tulos 52,6 38,7 1,6
Käyttöomaisuuden myyntivoitot -3,2 -4,9 -7,2
Poistot 42,1 47,8 87,1
Käyttöpääoman muutos -35,5 -37,2 47,7
Rahavirran oikaisuerät - - 18,8
 56,0 44,4 148,0
 
Investointien rahavirta 

 
 

Käyttöomaisuusinvestoinnit -24,4 -24,3 -36,7
Osakemyynnit - 22,4 20,8
Käyttöomaisuuden myyntituotot 16,3 8,2 14,7
 -8,1 6,3 -1,2
  
Rahoituksen rahavirta  
Osinko -74,1 -55,5 -55,5
Osakemerkinnät 4,6 - -



Velkojen muutos 16,2 3,3 -81,1
Muut rahoituserät -0,9 8,0 0,4
 -54,2 -44,2 -136,2
  
Rahavarojen muutos -6,3 6,5 10,6
  
Rahavarat 1. tammikuuta 16,9 6,3 6,3
Rahavarat kauden lopussa 10,6 12,8 16,9
Muutos taseen mukaan -6,3 6,5 10,6
  
  
Investoinnit 1-9 1-9 1-12
MEUR 2004 2003 2003
  
Bruttoinvestoinnit 24,4 24,3 36,7
- % liikevaihdosta 2,9% 3,1% 3,6%
Poistot  42,1 47,8 87,1
Myydyn käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo 13,1 3,3 6,3
  
  
Henkilöstö 1-9 1-9 1-12
 2004 2003 2003
  
- keskimäärin 4 732 5 004 4 962
- kauden lopussa 4 786 4 867 4 803
  
 
Tunnusluvut 

 
1-9 1-9 1-12

 2004 2003 2003
  
Tulos / osake, EUR 1,42 1,04 0,04
- optiovaimennettu, EUR 1,42 1,04 0,04
Oman pääoman tuotto, % 15,1 9,8 0,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 20,2 13,0 4,9
Omavaraisuusaste, % 55,2 57,1 59,8
Velkaantumisaste, % 23 28 18
Oma pääoma / osake, EUR 12,27 13,78 12,69
- optiovaimennettu, EUR 12,27 13,76 12,68
Osakkeen kurssikehitys  
- alin, EUR 24,20 16,80 16,80
- ylin, EUR 30,00 21,80 26,02
- keskikurssi, EUR 28,07 18,92 20,12
Osakevaihto  
- 1 000 kpl 14 689 10 196 13 956
- MEUR 385,5 192,9 280,8
  
  
Vastuut 30.9. 30.9. 31.12.
MEUR 2004 2003 2003
  
Konserni:  



Annetut pantit  
- omasta velasta 0,6 0,7 0,7
Kiinnitykset 4,5 10,0 9,2
Takaukset  
- muiden puolesta 3,6 3,2 3,2
- osakkuusyhtiön puolesta 8,9 9,5 9,3
Leasing-vastuut 49,8 51,5 57,8
Muut vastuut 11,8 8,4 8,8
  
Emoyhtiö:  
Takaukset  
- konserniyhtiön puolesta 24,5 40,5 39,8
- muiden puolesta  9,3
  
  
Johdannaissopimukset 30.9. 30.9. 31.12.
MEUR 2004 2003 2003
  
Korkojohdannaiset  
- Ostetut korko-optiot 65,0 78,8 96,7
- Asetetut korko-optiot 65,0 99,3 120,4
- Koronvaihtosopimukset 10,0 125,1 10,0
  
Valuuttajohdannaiset  
- Termiinisopimukset 17,9 14,6 12,4
  
Valuutanvaihtosopimukset - - -
  
Sähköjohdannaiset 2,3 1,7 1,7
  
  
Omat osakkeet 30.9. 30.9. 31.12.
 2004 2003 2003
  
Omat osakkeet, kpl 85 000 609 800 645 000
- yhteenlaskettu nimellisarvo, EUR 170 000 1 219 600 1 290 000
- osakepääomasta/äänimäärästä, % 0,2% 1,6% 1,7%
  
  
Liikevaihto toimialoittain 1-9 1-9 1-12
MEUR 2004 2003 2003
  
Putkijärjestelmät 813,2 757,1 999,7
Kiinteistöt 15,8 15,9 21,1
Muut 0,5 0,3 0,2
Konserni yhteensä 829,5 773,3 1 021,0
  
  
Liikevoitto toimialoittain 1-9 1-9 1-12
MEUR 2004 2003 2003
  



Putkijärjestelmät 86,3 60,7 28,3
Kiinteistöt 7,3 9,7 12,8
Muut -8,9 -7,3 -10,4
Konserni yhteensä 84,7 63,1 30,7
  
(1) Verot on arvioitu kauden tulosta 
vastaaviksi. 

 

  
Osavuosikatsauksen lukuja ei ole 
tilintarkastettu. 
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