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Uponorin kannattavuus parani vaikeassa markkinatilanteessa

Liikevaihto 1.137 MEUR, laskua 4,6 % telekommunikaatio- ja
koneenrakennusalan laman vuoksi. Liikevoitto 114,2 (91,2) MEUR;
kasvua 25% lähinnä strategian mukaisista kiinteistömyynneistä.
Voitto rahoituserien jälkeen 100,7 (75,0) MEUR.
Omavaraisuusaste 58,9% (49,8%). Rahavirta ennen rahoitusta
148,8 (76,8) MEUR.  Osinkoehdotus 1,50 (0,80) euroa/osake.

Yleistä

Vuosi 2002 oli Uponorissa muutoksen aikaa. Vuonna 2001 hyväksytyn
uuden strategian toteuttamiseksi käynnistettiin mittavia hankkeita,
joilla konsernin järjestelmä- ja palvelutarjontaa, toimintamallia ja
rakennetta kehitetään.

Markkinat

Rakennusalan kysyntä Uponorin päämarkkinoilla EU:ssa ja Yhdysvalloissa
heikkeni jonkin verran vuodesta 2001 heijastaen maailmantalouden
yleisiä epävarmoja näkymiä.

Vuonna 2000 alkanut asuinrakennuslupien määrän lasku Saksassa jatkui
myös päättyneenä vuonna. Valmistuneiden asuinrakennusten määrä on
pudonnut neljän vuoden takaisesta tasosta yli 40 prosenttia.

Pohjoismaissa markkinat säilyivät kokonaisuutena lähes ennallaan ja
asuinrakennuslupien määrä oli hienoisessa nousussa. Myös Brittein
saarilla aloitettujen asuinrakennuskohteiden määrä kohosi
edellisvuoteen verrattuna.

Korjausrakentaminen kasvoi edelleen EU:n alueella ja ylitti
ensimmäisen kerran uudisrakentamisen määrän korvaten näin
uudisrakentamisen kysynnän heikkoa tasoa.

Pohjois-Amerikan rakennusmarkkinoiden hyvä kysyntä jatkui edelleen.
Aloitettujen asuinrakennusten määrä saavutti korkeimman arvonsa 15
vuoteen. Edellisvuoteen verrattuna aloituksia oli yli kuusi prosenttia
enemmän.

Kunnallistekniikan tuotteiden kysyntä laski Uponorin tuotealueilla
edellisvuodesta sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa.

Liikevaihto

Uponorin liikevaihto oli päättyneenä vuonna 1 137,2 milj. euroa (2001:
1 192,4 Me), joka on 4,6 % eli 55,2 milj. euroa pienempi kuin vuonna
2001. Valuuttakurssimuutosten vaikutus liikevaihtoon oli  -1,9  %.
Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa vuoden 2001 syksyyn saakka hyvänä
jatkuneen laajakaistaverkkojen liiketoiminnan romahtamisesta,
koneenrakennusliiketoiminnan vähäisyydestä sekä kaasuputkimarkkinoiden
laskusta Yhdysvalloissa ja Argentiinassa.

Suurimmat markkina-alueet ja niiden osuus liikevaihdosta olivat
seuraavat: Pohjois-Amerikka 23,8 (23,3) %, Saksa 16,6 (17,1) %, muu EU
17,5 (16,2) %, Skandinavia 12,5 (11,7) %, Iso-Britannia ja Irlanti
11,8 (11,5) %, muut maat 8,8 (11,4) sekä Suomi 9,0 (8,8) %.

Tulos

Konsernin liikevoitto oli 114,2 (91,2) milj. euroa, joka on 25,2 %
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enemmän kuin edellisenä vuonna. Tulokseen sisältyy käyttöomaisuuden,
erityisesti kiinteistöjen myynnistä saatuja liiketoiminnan muita
tuottoja 35,6 (11,4) milj. euroa.

Konsernin voitto rahoituserien jälkeen kasvoi 34,2 % ja oli 100,7
(75,0) milj. euroa. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli
100,7 (65,3) milj. euroa, eli 54,2 % enemmän kuin vuonna 2001. Verojen
määrä oli 36,9 milj. euroa, johon sisältyy laskennallisten
verosaamisten ja -velkojen muutosta 7,1 milj. euroa. Tilikauden voitto
kasvoi 75,2 % ja oli 64,2 (36,6) milj. euroa.

Vuonna 2001 yhtiöllä oli satunnaisia kuluja 9,7 milj. euroa, jotka
syntyivät lähinnä sisäisen tehokkuuden kehittämisohjelmaan
liittyneistä rakennejärjestelyistä. Myös vuonna 2002 on ollut
kertaluonteisia kuluja 9,0 milj. euroa, jotka on kirjattu toiminnan
normaaleiksi kuluiksi.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 13,5 (16,2) milj. euroa.

Oman pääoman tuotto oli 11,8 (8,2) % ja sijoitetun pääoman tuotto 14,8
(11,3) %.

Tulos osaketta kohti oli 1,72 (1,15) euroa ja oma pääoma osaketta
kohti 14,58 (14,06) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta kasvoi edellisvuodesta 124,8 (111,7) milj.
euroon. Vuonna 2001 tilikauden tulosta, oman pääoman tuottoa ja
osakekohtaista tulosta rasittivat edellisille tilikausille
kohdistuneet 5,3 milj. euron verot.

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin bruttoinvestointien määrä oli 45,0 (55,7) milj. euroa, eli
29,7 milj. euroa pienempi kuin poistot. Nettoinvestointien määrä oli
-24,0 (34,9) milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat uusiin
tuotteisiin, tuottavuuden parantamiseen ja ylläpitoon.

Konsernin rahoitusasema vahvistui edelleen. Korolliset nettovelat
laskivat 282,8 milj. eurosta 163,9 milj. euroon. Konsernin
omavaraisuusaste nousi 58,9 (49,8) %:iin ja velkaantumisaste laski 30
(53) %:iin.

Tutkimus ja kehitys

Kehitysorganisaation uudistamista jatkettiin tavoitteena luoda
paremmat edellytykset suurempien ja uutta liiketoimintaa entistä
nopeammin synnyttävien hankkeiden läpiviemiselle.

Konsernin T&K-menot olivat yhteensä 16,0 (16,9) milj. euroa eli 1,4
(1,4) % liikevaihdosta.

Tapahtumia

Housing Solutions Europe
Markkina-aseman vahvistamiseksi toteutettiin mittavia ohjelmia koko
Euroopan alueella. Espanjassa investoitiin tuotannon laajentamiseen ja
Italiassa tehostettiin markkinointia Uponor-merkin aseman
vahvistamiseksi. Pohjoismaissa tuotiin markkinoille
komposiittiputkijärjestelmä neljässä maassa yhtä aikaa.

Strategisesti tärkeillä alueilla Isossa-Britanniassa ja Virossa
ostettiin paikalliset jälleenmyyjät myynnin ja markkinoinnin
vahvistamiseksi. Englannista ostettiin elokuussa Unipipe-edustajana
useita vuosia toiminut Flexipipe Ltd., nykyiseltä nimeltään Uponor
Housing Solutions Ltd., joka vastaa liiketoimintaryhmän Ison-
Britannian ja Irlannin liiketoiminnasta. Suomesta Uponor Oyj osti
marraskuussa pääasiassa lattialämmitysjärjestelmiä myyvän Oy
Insinööritoimisto Nereus Ab:n osakekannan. Virolainen Osaühing 3E,
joka ostettiin joulukuussa, on toiminut pitkään Wirsbo-järjestelmien
edustajana Virossa ja Latviassa.
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Toimintaa tehostettiin sulauttamalla pienempiä myyntiyhtiöitä
toisiinsa ja keskittämällä tuotantoa suurempiin yksiköihin Saksassa,
Espanjassa ja Portugalissa. Itävallassa ja Belgiassa erilliset
järjestelmämerkit ja niiden myyntiorganisaatiot yhdistettiin. Heikkona
jatkuvan kysynnän vuoksi koneenrakennusyksikössä käynnistettiin
syksyllä laaja tehostamisohjelma.

Housing Solutions North America
Uponor toteutti Pohjois-Amerikassa useita toimenpiteitä, jotka
tähtäävät markkina-aseman vahvistamiseen edelleen. Kanta-asiakkaille
kehitettiin muun muassa uusi markkinointiyhteistyötä ja erilaisia
lisäarvopalveluja tarjoava ohjelma. Myös avaintoimittajille
suunnattiin yhteistyöohjelma, jonka tavoitteena on parantaa toiminnan
laatua ja vähentää kustannuksia.

Edistääkseen metalliosia sisältämättömien järjestelmien käyttöä,
Uponor esitteli syksyllä Pohjois-Amerikan ensimmäisillä ISH-messuilla
muovisen, venttiileillä varustetun jakotukin. Myös muiden
muovikomponenttien tarjontaa laajennettiin.

Uponorin eristetyn putkijärjestelmän Ecoflexin oma myyntiverkosto
Yhdysvalloissa käynnisti toimintansa vuoden alussa ja kasvatti myyntiä
merkittävästi. AquaSafe-järjestelmän markkinoinnin painopiste
suunnattiin viranomaisiin, jotta yhdistetyn
käyttövesi-sprinklerijärjestelmän käyttöönottoa rajoittaviin
rakentamismääräyksiin saataisiin muutoksia.

Toiminnan tehostamiseksi jakelu- ja asiakaspalvelutoimintoja
keskitettiin Minnesotaan, jonne avattiin uusi, nykyaikainen
jakelukeskus. Samalla Illinois'n ja Kanadan Calgaryn jakelukeskukset
suljettiin. Apple Valleyn tehtaalta vapautuneita tiloja ollaan
muuttamassa kasvavan tuotannon tarpeisiin.

Osana uutta merkkistrategiaa Uponor myi toukokuussa 50 prosentin
osuutensa pienestä yhdysvaltalaisesta lattialämmitysjärjestelmiä
markkinoivasta Stadler-Viega LLC:stä sen toiselle omistajalle.

Syyskuussa Uponor allekirjoitti myynti- ja jakelusopimuksen
meksikolaisen Industrias Unidas S.A:n kanssa PEX-
käyttövesijärjestelmän markkinoinnista Meksikossa, missä Uponorilla on
aiemmin ollut vain satunnaista myyntiä. Toimitukset käynnistyivät
loppuvuonna.

Uponorin pyrkimyksenä on laajentaa PEX-putken käyttöaluetta
Yhdysvalloissa niin, että se kattaa kaikki osavaltiot. Syksyn aikana
PEX:in käytön salliminen eteni kahden, Uponorin kannalta tärkeän
osavaltion, Kalifornian ja Minnesotan, rakentamismääräyksissä.

Infrastructure and Environment Europe
Uponor voitti Ranskassa kaksivuotisen sopimuksen sähköhitsausyhteiden
toimituksista energiayhtiö Gaz de Francelle. Sopimuksen arvo on noin 3-
4 miljoonaa euroa vuositasolla. Uponor nousi sopimuksen myötä GdF-
konsernin suurimmaksi sähköhitsausyhteiden toimittajaksi.

Uponorin tytäryhtiö Radius Plastics Ltd. voitti Irlannissa kilpailun
alueellisten laajakaistaverkkojen järjestelmätoimituksista.
Toimitukset hankkeen ensimmäiseen osaan, jonka arvo on noin viisi
miljoonaa euroa, käynnistyivät vuoden lopulla.

Isossa-Britanniassa esiteltiin uusi kunnallistekninen
vesijohtojärjestelmä, joka on kehitetty saastuneelle maaperälle
tehtäviin asennuksiin. Tuote perustuu Uponorin
monikerrosputkiosaamiseen, ja se on täysin tiivis maaperästä tulevia
haju- ja makuhaittoja vastaan.

Uusien tuotejärjestelmien, kuten pienpuhdistamojen ja maan sisällä
olevien putkistojen kunnostukseen tarkoitettujen NoDig-järjestelmien
myynti kehittyi suotuisasti.
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Kiinteistöt-toimiala
Kiinteistömyynnit jatkuivat vilkkaana vuonna 2002. Yhteensä kauppoja
tehtiin noin 53,5 (20,0) miljoonan euron arvosta. Suurin kauppa oli
Tampereen Kiinteistö Invest Oy:n osakkeiden myynti Varma-Sampolle.

Kiinteistöt-toimialan uudeksi johtajaksi nimitettiin 1.8. alkaen
dipl.ins. Hannu Katajamäki edellisen johtajan siirtyessä toisen
työnantajan palvelukseen.

Muuta
Uponor käynnisti huhtikuussa kansainvälisen tietoliikenneverkkonsa
uusimisen tehostaakseen yhteistyötä konsernin eri puolilla maailmaa
toimivien yhtiöiden välillä. Uusi verkko on otettu asteittain käyttöön
loppuvuoden aikana.

Syksyllä käynnistettiin myös uusi, kansainväliselle liikkeenjohdolle
tarkoitettu koulutusohjelma, Uponor Leadership Programme, jonka
tavoitteena on tukea yhtiön uuden strategian vaatimien valmiuksien
kehittämistä konsernissa. Ohjelman ensimmäinen, 25 avainhenkilöstä
koostuva vuosikurssi päättyy syksyllä 2003. Ohjelma korvaa aiemman
kansainvälisen koulutusohjelman, joka on ollut käytössä vuodesta 1992.

Yhtiörakenteen kehittämiseksi sulautettiin Uponor Pexep Oy, Karjaan
Trikootehdas Oy ja Finla Kehräämö Oy emoyhtiöön 30.8.2002.

Henkilöstö

Konsernin henkilökunnan määrä laski päättyneenä vuonna 184 hengellä.
Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 5 302 (5 486) työntekijää.

Henkilöstöstä työskenteli Saksassa 1 752 (33,0 %), Pohjois-Amerikassa
906 (17,1 %), Skandinaviassa 884 (16,7 %), Suomessa 501 (9,4 %),
muualla EU:ssa 465 (8,8 %), Isossa-Britanniassa ja Irlannissa 487
(9,2 %) sekä muissa maissa 307 (5,8 %) henkeä.

Keskimääräinen henkilömäärä vuoden 2002 aikana oli 5 393 (5 723).

Hallinto ja tilintarkastus

Uponor Oyj:n hallituksessa ei tapahtunut muutoksia vuonna 2002. Pekka
Paasikivi toimi puheenjohtajana, Hannu Kokkonen 1. varapuheenjohtajana
ja Niilo Pellonmaa 2. varapuheenjohtajana. Muita jäseniä olivat Matti
Niemi ja Horst Rahn.

Yhtiön tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman.

Osakepääoma ja osakkeet

Uponor Oyj:n osakepääoma on 75 834 444,00 euroa. Osakkeita on yhteensä
37 917 222 kpl ja kunkin osakkeen nimellisarvo on 2 euroa. Kullakin
osakkeella on yksi ääni.

Uponorin osakevaihto Helsingin Pörssissä vuonna 2002 oli 13 510 946
kappaletta, yhteensä 270,0 milj. euroa. Osakkeen kurssi
vuodenvaihteessa oli 19,48 euroa ja liikkeellä olevan osakekannan
markkina-arvo 720,9 milj. euroa. Ulkomainen omistus yhtiössä oli
katsauskauden päättyessä 30,7 % (23,5 %).

Vuoden 2002 varsinainen yhtiökokous pidettiin 13. maaliskuuta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankinnasta ja luovuttamisesta sekä vaihtovelkakirjalainan
ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä. Valtuutukset ovat voimassa vuoden.
Lisäksi yhtiökokous päätti osakepääoman alentamisesta 600 000 eurolla
sekä yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että siitä
poistettiin osakkeenomistajan lunastusvelvollisuutta koskevat
määräykset.
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Yhtiökokoukselta saamansa omien osakkeiden hankintavaltuutuksen
perusteella hallitus päätti 23. huhtikuuta hankkia enintään
1 300 000 kpl omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa ja muissa teollisissa järjestelyissä, pääomarakenteen
kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Katsauskauden alkaessa yhtiön
hallussa oli aiempien valtuutusten perusteella hankittuja omia
osakkeita 840 000 kpl, joista 300 000 mitätöitiin varsinaisen
yhtiökokouksen tekemällä osakepääoman alentamispäätöksellä
maaliskuussa.

Kauden aikana yhtiö osti Helsingin Pörssissä tehdyillä kaupoilla
371 000 omaa osaketta yhteensä 7,2 miljoonan euron hankintahintaan.
Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli 911 000 omaa osaketta,
yhteenlasketulta nimellisarvoltaan 1 822 000 euroa. Omien osakkeiden
suhteellinen osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä oli 2,4 %. Omien osakkeiden hankinnalla
ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan
jakautumiseen yhtiössä. Tilinpäätöksessä omilla osakkeilla ei ole
tasearvoa.

Osakeanti- ja omien osakkeiden luovutusvaltuutuksia ei ole käytetty
tilikauden aikana.

Heinäkuun alussa yhtiö myi 5 070 arvo-osuuksiksi vaihtamatonta
osaketta niiden omistajien lukuun. Myytyjen osakkeiden omistaja tai
muu oikeudenhaltija on kymmenen vuoden ajan oikeutettu osakkeitaan
vastaavaan osuuteen myyntituloista.

Vuoden 2002 aikana pidettiin yksi ylimääräinen yhtiökokous, joka
kutsuttiin koolle vuoden 1999 optio-ohjelmaa koskevan puuttuvan
kaupparekisterimerkinnän johdosta. Ylimääräinen yhtiökokous
3.9.1999 valtuutti hallituksen myöntämään osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen konsernin avainhenkilöille ja yhtiön
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle 400 000 A- ja 400 000 B-optiota
osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Ylimääräinen yhtiökokous
31.10.2002 hyväksyi kyseisen optio-ohjelman uudelleen ja hallitus
vahvisti ohjelman perusteella myöntämiensä optio-oikeuksien
voimassaolon. Optio-ohjelma merkittiin uudelleen kaupparekisteriin
1.11.2002. Osakkeiden merkintäaika alkoi samana päivänä ja päättyy
optio-oikeuksien alkuperäisten ehtojen mukaisesti 31.8.2004.

Optio-ohjelman perusteella on myönnetty 50 avainhenkilölle kaikkiaan
560 000 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään yhtä monta yhtiön
nimellisarvoltaan 2 euron osaketta. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi
optio-oikeuksiin perustuvien osakemerkintöjen seurauksena nousta
enintään 560 000 osakkeella ja osakepääoma enintään 1 120 000 eurolla.
Osakkeet on maksettava merkittäessä. Osakkeet oikeuttavat osinkoon
siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on merkitty; muut osakeoikeudet
alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

A-option merkintähinta määräytyy yhtiön osakkeen vaihdolla
painotetusta elokuun 1999 keskikurssista Helsingin Pörssissä ja B-
option merkintähinta vastaavasta elokuun 2000 keskikurssista, joihin
kumpaankin lisätään 15 %. Merkintähinnasta vähennetään sen
määräytymisjakson jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettujen osinkojen
määrä. Osinko katsotaan jaetuksi kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.
Vuoden 2002 lopussa A-option merkintähinta oli 16,96 euroa ja B-option
21,25 euroa. Optioiden perusteella ei ole merkitty yhtiön osakkeita.

Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat

Tammikuussa julkistettiin konsernin toimitusjohtajan Jarmo Rytilahden
päätös siirtyä johtajasopimuksensa mukaisesti eläkkeelle täyttäessään
60 vuotta syksyllä 2004. Rytilahti on ollut Uponor Oyj:n palveluksessa
20 vuotta toimien aluksi 8 vuotta varatoimitusjohtajana sekä viimeiset
12 vuotta konsernin toimitusjohtajana.

Ruotsin markkinatuomioistuin säilytti 24.1.2003 antamassaan
päätöksessä ennallaan Tukholman käräjäoikeuden 18.12.2001 langettaman
tuomion kilpailulain vastaisesta, kilpailua rajoittavasta yhteistyöstä
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vuosina 1993-1995. Tuomion sai tuolloin Uponorin ruotsalaisen
tytäryhtiön lisäksi kaksi muuta yhtiötä. Uponorin seuraamusmaksun
suuruus on 8 miljoonaa kruunua (noin 840 000 euroa).

Näkymät

Maailmantalouden kehitysnäkymissä on monia epävarmuustekijöitä, jotka
voivat heijastua myös rakennusmarkkinoiden kehitykseen.

Euroopan suurimmalla markkina-alueella Saksassa asuinrakennusmarkkinat
ovat laskeneet usean vuoden ajan, eikä käännettä parempaan ole
näkyvissä vuonna 2003. Toisaalta Pohjoismaissa, Brittein saarilla ja
Etelä-Euroopassa markkinanäkymät ovat tyydyttävät.

Koko EU:n alueella asuntojen korjausrakentamisen ennustetaan kasvavan
selvästi.

Yhdysvalloissa asuinrakentamisen arvioidaan alhaisen korkotason
ansiosta jatkuvan hyvällä tasolla.

Markkinoiden kehitys Keski-Euroopassa edellyttää yhtiöltä
rakennemuutoksia, joista aiheutuu kertaluonteisia kuluja vuonna 2003.
Ilman näitä Uponorin ydinliiketoiminnan kannattavuuden odotetaan
paranevan vuoden 2002 tasosta, ellei kysyntätekijöissä muuten tapahdu
merkittävää muutosta.

Uponor Oyj

Jarmo Rytilahti
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Jarmo Rytilahti, puh. 0400-204 023, 09-4789 337
talousjohtaja Jyri Luomakoski, 040- 515 4498, 09-4789 346

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Tiedotusvälineet
www.uponor.com

Liite: Taulukko-osa

TAULUKKO-OSA

KONSERNITULOS                      2002                2001
                                    MEUR        %        MEUR        %

Liikevaihto                      1 137,2    100,0     1 192,4    100,0
Liiketoiminnan muut tuotot          35,7                 12,3
Poistot suunnitelman mukaan         74,7                 78,2
Kulut                              984,0              1 035,3
Liikevoitto                        114,2     10,0        91,2      7,6
Rahoitustuotot ja -kulut           -13,5     -1,2       -16,2     -1,4
Tulos rahoituserien jälkeen        100,7      8,9        75,0      6,3
Satunnaiset tuotot                   0,0      0,0         0,7      0,1
Satunnaiset kulut                    0,0      0,0       -10,4     -0,9
Voitto ennen                       100,7      8,9        65,3      5,5
tilinpäätössiirtoja ja
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veroja
Kirjanpidon tulos                   64,2      5,6        36,6      3,1

KONSERNITASE                       2002                2001
                                    MEUR        %        MEUR        %

Pysyvät vastaavat                  455,8     49,2       534,6     49,8
Konserniliikearvo                   91,2      9,8       101,7      9,5
Vaihto-omaisuus                    166,5     18,0       173,0     16,1
Rahat ja talletukset                 6,3      0,7        31,1      2,9
Muu rahoitusomaisuus               207,0     22,3       232,6     21,7

Sidottu oma pääoma                 179,2     19,3       181,6     16,9
Vapaa oma pääoma                   360,9     39,0       344,0     32,0
Vähemmistöosuus                      5,4      0,6         8,4      0,8
Pakolliset varaukset                11,4      1,2        12,1      1,1
Pitkäaikaiset korolliset           100,2     10,8       191,7     17,9
velat
Lyhytaikaiset korolliset            70,0      7,6       122,2     11,4
velat
Korottomat velat                   199,7     21,5       213,0     19,9
Taseen loppusumma                  926,8    100,0     1 073,0    100,0

                                   2002                2001
LIIKEVAIHTO                         MEUR Osuus, %        MEUR Muutos,%

Putkijärjestelmät                1 112,9     97,9     1 165,7     -4,5
Kiinteistöt                         23,7      2,1        25,6     -7,4
Muut/sisäinen liikevaihto            0,6      0,0         1,1    -45,5
UPONOR-KONSERNI                  1 137,2    100,0     1 192,4     -4,6

                                   2002                2001
LIIKEVOITTO                         MEUR Osuus, %        MEUR  Muutos,
                                                                  MEUR

Putkijärjestelmät                   83,9     73,5        76,2      7,7
Kiinteistöt                         30,9     27,1        20,3     10,6
Muut/eliminoinnit                   -0,6     -0,6        -5,3      4,7
UPONOR-KONSERNI                    114,2    100,0        91,2     23,0

                                   2002                2001
INVESTOINNIT                        MEUR Osuus, %        MEUR  Muutos,
                                                                  MEUR

Putkijärjestelmät                   43,1     95,8        50,9     -7,8
Kiinteistöt                          1,4      3,1         4,5     -3,1
Muut/eliminoinnit                    0,5      1,1         0,3      0,2
UPONOR-KONSERNI                     45,0    100,0        55,7    -10,7
- % liikevaihdosta                   4,0                  4,7

                                   2002                2001
HENKILÖSTÖ 31.12.                  Määrä Osuus, %       Määrä Muutos,%

Putkijärjestelmät                  5 239     98,8       5 416     -3,3
Kiinteistöt                           36      0,7          41    -12,2
Muut                                  27      0,5          29     -6,9
UPONOR-KONSERNI                    5 302    100,0       5 486    -22,4

Henkilöstö keskimäärin             5 393                5 723

JOHDANNAISSOPIMUKSET

Korkojohdannaiset
  Ostetut korko-optiot              82,7                 94,7
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  Asetetut korko-optiot            111,3                128,8
  Koronvaihtosopimukset             10,0                 10,0

Valuuttajohdannaiset
  Termiinisopimukset                 5,0                 10,0
  Valuutanvaihtosopimukset          17,0                  5,0

Hyödykejohdannaiset
  Termiinisopimukset                 1,1                    -

RAHOITUSLASKELMA

  Tulorahoitus                     110,7                105,2
  Käyttöpääoman muutos              14,1                  6,5
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA           124,8                111,7
  Investointien rahavirta           24,0                -34,9
RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA         148,8                 76,8
  Rahoituksen rahavirta           -172,8                -76,4
  Rahavarojen                       -0,8                  2,1
valuuttakurssiero
RAHAVAROJEN MUUTOS                 -24,8                  2,5

Likvidit varat 1.1.                 31,1                 28,6
Likvidit varat 31.12.                6,3                 31,1
Muutos taseen mukaan               -24,8                  2,5

OSAKEYHTIÖLAIN 11 LUVUN 9 a §:SSÄ TARKOITETUT TIEDOT:

Yhtiökokoukselta saamansa omien osakkeiden hankintavaltuutuksen
perusteella hallitus päätti 23. huhtikuuta hankkia enintään
1 300 000 kpl omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa ja muissa teollisissa järjestelyissä, pääomarakenteen
kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Katsauskauden alkaessa yhtiön
hallussa oli aiempien valtuutusten perusteella hankittuja omia
osakkeita 840 000 kpl, joista 300 000 mitätöitiin varsinaisen
yhtiökokouksen tekemällä osakepääoman alentamispäätöksellä
maaliskuussa.

Kauden aikana yhtiö osti Helsingin Pörssissä tehdyillä kaupoilla
371 000 omaa osaketta yhteensä 7,2 miljoonan euron hankintahintaan.
Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli 911 000 omaa osaketta,
yhteenlasketulta nimellisarvoltaan 1 822 000 euroa. Omien osakkeiden
suhteellinen osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä oli 2,4 %. Omien osakkeiden hankinnalla
ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan
jakautumiseen yhtiössä. Tilinpäätöksessä omilla osakkeilla ei ole
tasearvoa.


