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A Company Finland Oyj:n vuosikatsaus 1.11.2001-31.10.2002 
 
Katsauskauden tulos 
 
Tarkasteluajanjaksona oli 12 kuukautta, yhtiön meneillään olevasta 14 kuukauden pituisesta 
tilikaudesta. A Company Finland Oyj (myös Yhtiö, ACF tai A Company) jatkoi tarkastelujaksolla 
toimintaansa monialayhtiönä, jonka liiketoimintastrategia perustuu suoriin osakkuuksiin 
kannattavissa, nopeasti kasvavissa suomalaisissa liiketoimintayhtiöissä. Tarkastelujaksolla hankittiin 
kolme uutta osakkuusyhtiötä ja luovuttiin yhdestä osakkuusyhtiöstä. Arvonalennuskirjauksia on 
tehty kahden yhtiön osalta. 
 
Yhtiön liikevaihto oli tarkastelujaksolla 1,05 miljoonaa euroa (1,07 Me). 
 
Yhtiön tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli –0,98 Me  
(-0,60 Me). Tappio syntyi tavanomaisista liiketoiminnan kuluista sekä mainituista 
arvonalennuskirjauksista. 
 
Osakekohtainen tulos oli –0,005 €/osake (-0,003€) ja osakekohtainen oma pääoma oli 0,025€/osake 
(0,030€). Omavaraisuusaste oli 85,44% (97,7%). 
 
Yhtiön omat investoinnit kuluvaan käyttöomaisuuteen tarkastelujaksolla olivat 0,0 euroa (0,0€). 
 
TAULUKKO-OSA 11/01-10/02 11/00-10/01  
 12kk 12kk  
Liikevaihto 1.045,3 1.066,0 
Valmistevaraston muutos 0,0 0,0 
Liiketoiminnan muut tuotot 2,5 0,0  
Suunnitelman mukaiset poistot 7,1 6,0  
Arvonal. om.yht.yrityksistä 351,6 0,0  
Liiketoiminnan kulut 1.896,5 1.798,0  
Liikevoitto -1.207,4 -737,0  
Rahoitustuotot ja –kulut 224,2 136,7  
Tulos ennen satunnaiseriä -983,2 -600,3  
Satunnaiset tuotot 0,0 0,0  
Satunnaiset kulut 0,0 0,0  
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja 
ja veroja -983,2 -600,3  
Poistoeron muutos -0,7 -1,9  
Verot 58,2 32,3  
Yhtiön voitto/tappio -1.042,1 -634,5  
 
Taseyhteenveto (1000 EUR) 
 31.10.2002 31.10.2001  
VASTAAVAA 
Pysyvät vastaavat 6.023,7 5.739,9  
Vaihtuvat vastaavat 
Vaihto-omaisuus 0,0 0,0  
Saamiset 88,9 401,7  
Rahat ja pankkisaamiset 0,4 69,9  
Vastaavaa yhteensä 6.113,0 6.211,5  
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VASTATTAVAA 
Oma pääoma 5.222,7 6.075,2  
Tilinpäätössiirtojen kertymä 6,5 5,8  
Pitkäaikaiset velat 52,1 38,7  
Lyhytaikaiset velat 831,7 91,8  
Vastattavaa yhteensä 6.113,0 6.211,5  
 
Tulos/osake -0,005 -0,003  
Oma pääoma/osake 0,025 0,030  
 
Osakemäärä, kpl 208.315.471 196.732.261 
 
Henkilöstö keskimäärin 7 5  
 
Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero. 
Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
 
A Companyn liiketoiminta 
 
ACF:n liiketoimintastrategia perustuu suoriin osakkuuksiin kannattavissa, nopeasti kasvavissa 
suomalaisissa liiketoimintayhtiöissä. Enemmistöomistuksia Yhtiöllä ei toistaiseksi ole. Vähemmistö-
omistettujen osakkuusyhtiöiden taloudellisella tuloksella ei ole suoraa vaikutusta ACF:n talouden 
tunnuslukuihin. 
Vähemmistöomistettujen osakkuusyhtiöiden toiminnan voitollisuus tai tappiollisuus realisoituu 
ACF:lle taloudellisena voittona tai tappiona vasta siinä yhteydessä, kun osakkuusyhtiön osakkeista 
luovutaan tai sijoitus muutoin katsotaan päättyneeksi. Lisäksi osakkuus- ja tytäryhtiöiden osakkeista 
tehdään tarvittaessa arvonalennuskirjauksia, mikäli katsotaan, että niiden osakkeiden käypä arvo 
alittaa niiden kirjanpitoarvon. 
 
ACF:n liiketoiminta perustuu tytär- ja osakkuusyhtiöiden arvonnousuun, niistä saataviin 
luovutusvoittoihin sekä tytäryhtiöiden liiketoiminnan kassavirtaan. Myös vähemmistöomistettujen 
osakkuusyhtiöiden taloudellisella kehityksellä on epäsuora, mutta olennainen vaikutus ACF:n omaan 
taloudelliseen kehitykseen. 
 
Tapahtumat katsauskaudella 
 
Helmikuussa 2002 ACF hankki 40% ID Express Oy:stä. ID Express Oy on vuonna 1997 
käynnistetty ohjelmistotuotteita ja -järjestelmiä langattomaan ympäristöön kehittävä ja markkinoiva 
espoolaisyritys. Yhtiön vahvuusalueita ovat paikannus- sekä erilaiset tunnistusjärjestelmät (mm. 
RFID, viivakoodit). Yhtiön toimitusjohtajana toimii Pauli Rouvali (synt. 1957) ja sen palveluksessa 
on 4 toimihenkilöä. ID Expressin operatiivisessa johdossa, organisaatiorakenteessa tai henkilöstön 
kokoonpanossa ei ACF:n mukaantulon yhteydessä tapahtunut muutoksia. 
 
Huhtikuussa 2002 ACF perusti SG Systems Oy:n. SG Systems tarjoaa tietotekniikka-alan 
konsultointi-, laitemyynti- sekä tukipalveluita Suomessa. SG Systemsin tärkeimpiä liiketoiminta-
alueita ovat media (tv- ja radiotoiminta, elokuvien jälkikäsittely, 3D, animointi sekä 
laajakaistasovellukset), valmistava teollisuus (CAD/CAM/CAE), puolustusvoimat, oppilaitokset, 
tutkimuslaitokset (simulointi/visualisointi ja palvelinratkaisut) sekä biotekniikan ja lääketeollisuuden 
ratkaisut. Yrityksen palveluksessa on neljä (4) henkilöä ja sen vt. toimitusjohtajana toimii Matti 
Nevalainen. ACF:n omistusosuus SG Systems Oy:stä on 35%. 
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Huhtikuussa 2002 Noitatieto Oy jätti Helsingin käräjäoikeudelle yrityssaneeraushakemuksen. ACF 
omisti Noitatieto Oy:stä 34,0%. Yhtiön osakkeiden kirjanpitoarvo ACF:n taseessa oli 346.367,35 
euroa. Varovaisuussyistä sanottu summa kirjattiin kokonaisuudessaan alas huhtikuussa 2002, A 
Companyn toisen neljänneksen tulosluvuissa. A Companylla ei ollut muita vastuita Noitatiedossa. 
Saneeraushakemuksen taustalla olivat tärkeimpien asiakasyhtiöiden jatkuvat maksuvaikeudet, jotka 
vaikuttivat negatiivisesti yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Helsingin käräjäoikeus asetti 13.6.2002 
Noitatieto Oy:n yrityssaneeraukseen. Yhtiö asetettiin sen omasta hakemuksesta konkurssiin 
tarkastelujakson päättymisen jälkeen 27.8.2002. Sijoituksen alaskirjauksen johdosta konkurssilla ei 
ollut enää mitään negatiivista taloudellista merkitystä A Companylle. 
 
Huhtikuussa 2002 A Companyn osakkuusyhtiö Rekylator Oy hankki oululaisen JPK Coaching Oy -
nimisen yhtiön osakekannan. Järjestely saattaa myöhemmin johtaa konsernisuhteeseen suhteessa A 
Companyyn. 
 
Huhtikuussa 2002 A Companyn omistusosuus (33,5%) Perlasoft Oy:ssä myytiin kokonaisuudessaan 
Soft Start Oy:lle. Myynnillä ei ole taloudellista vaikutusta ACF:lle. Ohjelmistoyhtiö Perlasoft on 
Soft Start –kiihdyttämön pilottihanke, joka perustettiin jo ennen Soft Startia. Soft Start Oy:n 
toiminnan laajentuessa ACF:n suora omistus Perlasoftissa ei enää ollut tarkoituksenmukaista. 
 
Toukokuussa 2002 Port Able Media Platforms Oy Ltd:n hallitus päätti aloittaa yrityksen alasajon 
heikkojen kehitysnäkymien vuoksi. Varovaisuussyistä ACF:n omistuksen kirjanpitoarvo Port 
Ablessa kirjattiin alas nollaan toisella neljänneksellä. Alaskirjauksella ei ollut taloudellista 
merkitystä A Companylle. 
 
Syyskuussa 2002 A Company merkitsi helsinkiläisestä Vizor Oy:stä vaihtovelkakirjalainaa, jonka 
perusteella ACF:n omistus Vizorissa voi nousta 34,6%:iin. Vizor on erikoistunut cross-media 
kauppapaikkojen suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Yhtiön ensimmäinen kaupallinen brandi 
on Mforum (www.mforum.tv), TV-kanava Nelosella oleva kauppapaikka. Se on ainutlaatuinen 
yhdistelmä ns. ”TV Home Shoppingia” sekä mobiilia tilaamista, laskutusta ja maksamista. Yhtiö on 
myös hakenut liikenne- ja viestintäministeriöltä Digitelevisio-ohjelmistolupaa. Yhtiö työllistää tällä 
hetkellä 4 henkilöä ja sen toimitusjohtajana toimii Jaakko Visuri. 
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Joulukuussa yhtiön hallitus päätti työryhmän perustamisesta, joka selvittää mahdollisuuksia yhtiön 
osakkeiden hinnanmuodostumisen edellytysten parantamiseksi, esimerkiksi osakkeita yhdistämällä 
tai mahdollisilla muilla tavoilla. Selvitys järjestelyn teknisistä ja oikeudellisista vaihtoehdoista on 
tarkoitus saada valmiiksi maaliskuun loppuun 2003 mennessä. Eri vaihtoehdot sekä ehdotus 
mahdollisista tarvittavista toimenpiteistä tuodaan yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi 
keväällä 2003. 
 
Joulukuussa yhtiön hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 7.2.2002 myöntämän valtuutuksen 
nojalla suunnata 10.000.000 kappaletta yhtiön uusia osakkeita yhtiön toimialan mukaisten 
investointien rahoittamiseksi. Kaikki uudet osakkeet annetaan osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen Heikki Soinin merkittäväksi. 

http://www.mforum.tv/
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Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 
 
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 7.2.2002. Hallituksen jäseneksi valittiin 
edelleen Petri Kanervo (pj), Tuomo Kiesvaara, Pentti Koivikko sekä Kai Mäkelä. 
 
Yhtiökokous päätti yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhtiön osakepääoman 
korottamisesta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien. Valtuuden 
nojalla osakepääomaa voidaan korottaa yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä tai yhdellä tai 
useammalla vaihtovelkakirja- tai optiolainalla tai optio-oikeuksilla siten, että uusmerkinnöissä, 
vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa tai optiolainan tai optio-oikeuksien mukaisia osakkeita merkittäessä 
voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1/5:lla osake-pääomasta eli 691.294,29 eurolla. 
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta merkitä osakkeita, 
vaihtovelkakirja- ja optiolainoja ja optio-oikeuksia ja oikeuden päättää merkinnästä 
apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Hallitus 
saa päättää merkintähinnasta. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön toimialan mukaisten osake- tai 
muiden investointien rahoittamiseksi sekä yhtiön henkilöstön ja muiden avainhenkilöiden sitout-
tamiseksi ja motivoimiseksi. Myönnettu valtuutus tulee voimaan ja aikaisempi valtuutus raukeaa, 
kun päätös merkitään kaupparekisteriin. 
 
Yhtiökokous päätti yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallituksen yhden vuoden ajaksi 
yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla 
varoilla siten, että hankittavien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on enintään viisi prosenttia 
(172.823,57€) osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä. 
Osakkeita voidaan hankkia julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin osakkeenomistajien omistusten 
suhteessa hinnalla, joka niille kaupantekohetken markkinahintana on muodostunut. Osakkeita 
voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen rahoittamiseksi, osakkeen 
likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi. 
 
Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on viisi prosenttia, osakkeiden hankinnalla ei ole 
merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Uusi valtuutus 
mitätöi vanhan valtuutuksen tullessaan rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Valtuutus kattaa myös 
ostettujen osakkeiden luovuttamisen edellä todettuihin tarkoituksiin hallituksen päättämällä tavalla ja 
hinnalla. 
 
Yhtiökokous päätti yksimielisesti yhtiön toimialan sekä tilikauden muuttamisesta. Yhtiöjärjestystä 
muutettiin siten, että yhtiö on monialayhtiö. Yhtiön tilikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy 
31. päivänä joulukuuta.Yhtiön kuluva muutettu tilikausi on siten 1.11.2001-31.12.2002. 
 
Osakepääoma ja osakkeet 
 
Yhtiön osakepääoma 1.11.2001 oli 3.456.174,46 euroa, jakautuen 204.523.471 osakkeeseen. Ulkona 
olevia optio- tai vaihtovelkakirjalainoja yhtiöllä ei ollut. Liikkeeseenlaskettu optio-ohjelma oikeuttaa 
yhteensä enintään 30.000.000 uuden osakkeen merkitsemiseen yhtiössä. Osakkeilla ei ole 
nimellisarvoa. Kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,02 euroa osakkeeelta, ei tarkka. 
 
ID Express Oy:n osakkeiden kaupan yhteydessä laskettiin liikkeelle yhteensä 3.792.000 uutta A 
Companyn osaketta kauppahinnan maksuna. Tarkastelujakson päättyessä yhtiön osakkeiden 
kokonaislukumäärä oli siten 208.315.471 osaketta.  
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Joulukuussa yhtiön hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 7.2.2002 myöntämän valtuutuksen 
nojalla suunnata 10.000.000 kappaletta yhtiön uusia osakkeita. Kaikki uudet osakkeet annetaan 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Heikki Soinin merkittäväksi. Osakepääoman 
korotuksen tulessa rekisteröidyksi kaupparekisteriin yhtiön osakepääoman määrä on 3.689.240,90 
euroa jakautuen 218.315.471 osakkeeseen. 
 
Yhtiön osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 0,02 (0,05) euron ja 0,07 (0,12) euron välillä. 
Osakkeiden kokonaisvaihto tarkastelujaksolla oli 26.335.306 (36.003.810)kappaletta mikä edustaa 
12,64% (17,6%) osakekannasta. Yhtiön osakkeen päätöskurssi tarkastelujakson päättyessä 
31.10.2002 oli 0,03 (0,06) euroa. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo 31.10.2002 
päätöskurssilla oli 6,2 (12,3) miljoonaa euroa. 
 
Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä 31.10.2002 oli yhteensä 2569 (2476) kappaletta. 
 
Osakkeenomistajat 
 
Yhtiön osakekannan omistus jakautui 31.10.2002 seuraavasti 
 
1. Gateway Finland Oy 95 902 977 46,04% 
2. Herttakakkonen Oy 44 402 933 21,32% 
3. FIM Forte Sijoitusrahasto 8 000 000 3,84% 
4. Hietala Matti  2 488 554 1,19% 
5. Koivikko Pentti  2 134 716 1,02% 
6. Royal Scandia Life Assurance 2 000 000 0,96% 
7. Visuri Jaakko 2 000 000 0,96% 
8. Mäntyneva Mikko 1 390 000 0,67% 
9. Viikari Kimmo 1 241 000 0,60% 
10 Huhtamäki Stefan 1 065 000 0,51% 
11. Nordea Pankki Suomi Oyj 984 000 0,47% 
12. Royal Scandia Life Assurance 980 000 0,47% 
 
Muut 45 726 291 21,95% 
 
Yhteensä 208.315.471 100,00% 
 
Henkilöstö 
 
Yhtiön palveluksessa oli katsauskauden lopussa 7 henkilöä. Vastaavan ajanjakson lopussa vuonna 
2001 henkilöstön määrä oli 5 henkilöä. 
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Osakkuusyhtiöt 
 
Yritys Osakkeiden ACF 
  kirjanpitoarvo(1000€) omistus-% 
 
VIESTINTÄOSAKEYHTIÖ WYSIWYG  404,58 33,50% 
Internet-ohjelmistoyritys, jonka päätoimialoja ovat ohjelmistotuotanto, uusmedia ja koulutus. Yhtiö 
on saanut syksyn 2002 aikana lukuisia merkittäviä asiakkuuksia uudistetulle e-tuoteperheellensä. 
 
CYBERSOFT OY  768,96 37,50% 
Energiateollisuuteen ja neuroverkkoratkaisuihin erikoistuva ohjelmistoyhtiö. 
 
LOOPM OY  313,53 32,75% 
Operaattoririippumaton modulaarinen mobiilipalvelualusta. 
 
STELLATUM OY  697,19 34,00% 
Lukuisia ammatti- ja erikoislehtiä julkaiseva, sekä sähköisiä palveluita tarjoava kustantamo. 
 
LOGIUM OY  396,70 34,00% 
Ohjelmistotuotteita ja -ratkaisuja mm. ASP, sähköinen asiointi, selainohjelmat ja Knowledge 
Management –alueilla. 
 
SOFT START OY  67,88 45,75% 
Yrityskiihdyttämö, joka perustaa ja kasvattaa standardoituja tietotekniikkayrityksiä erityisesti 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. 
 
TEXTSTREAM OY  33,76 33,98% 
Yrityksille suunnattuja mobiilituotteita ja -ratkaisuja (SMS, SDS, GPRS) tarjoava kasvuyhtiö. 
 
VALTIMO COMPONENTS OYJ  1.415,73 25,00% 
Mobiiliverkkojen peruskomponentteja valmistava kasvuyhtiö. Yhtiön toimitusjohtaja vaihdettiin 
elokuussa 2002, mistä alkaen yhtiö on saavuttanut kaikki sille asetetut volyymi- ja 
kannattavuustavoitteet. 
 
LANUX OY  4,70 47,00% 
Huippunopeaa WLAN –tukiasemateknologiaa kehittävä yhtiö 
 
MOBILECRM OY  36,78 40,00% 
Asiakkuudenhallinta (CRM) –ohjelmistoja ja -ratkaisuja erityisesti mobiileihin päätelaitteisiin. 
 
WIDIAN OY  125,54 10,10% 
Java-sovelluksia mobiileihin päätelaitteisiin niin yrityksille kuin kuluttajillekin kehittävä 
ohjelmistoyritys. 
 
WICOL (*)  3,00 35,00% 
Reaaliaikaisesti ja langattomasti spesifistä tietoa keräävää ja edelleen lähettävää innovatiivista 
järjestelmää kehittävä yhtiö. 
 
SPORTSLINK GROUP OY  101,28 25,00% 
Tuottaa ja jalostaa urheilusisältöä Internetiin ja mobiililaitteisiin sekä radioon ja televisioon. 
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ARC TECHNOLOGY OY  633,27 37,40% 
Suunnittelee, valmistaa ja markkinoi reaaliaikaisia resurssinohjausohjelmistoja sekä alueen 
kokonaisratkaisuja. Yhtiön liiketoiminta on voimakkaan kasvun vaiheessa. 
 
RIVEST OY  17,32 40,00% 
Poikkeuksellisen korkeaa tietoteknistä osaamista edustava yhtiö, joka kehittää ja patentoi sovelluksia 
ja ratkaisuja kolmansien käyttöön. 
 
MAGENTA SITES (**)  0,00 34,00% 
Huippuluokkaista webhostingia omasta globaalien (Helsinki, Lontoo, Frankfurt, New York) 
serverien verkosta tarjoava yhtiö. 
 
ID EXPRESS OY  203,20 34,00% 
Paikannus- (GSM, GPS) ja tunnistusjärjestelmiä (RFID, viivakoodit) ja ohjelmistoja kehittävä ja 
markkinoiva yhtiö. 
 
SG SYSTEMS OY  0,90 35,00% 
Tarjoaa tietotekniikka-alan konsultointi-, laitemyynti- sekä tukipalveluita. 
 
VIZOR OY 
Innovatiivisten cross-media kauppapaikkojen suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa. Yhtiön 
ensimmäinen kaupallinen brandi on Mforum, TV-kanava Nelosella oleva kauppapaikka. 
A Company on merkinnyt vaihtovelkakirjalainaa, jonka perusteella ACF:n omistus Vizorissa voi 
nousta 34,6%:iin 
 
* Yhtiön koko nimi on Wireless Information Collector WICOL Ltd Oy 
** Yhtiön virallinen nimi on Fuksiini Sites Oy. 
 
 
Lisätietoa osakkuusyhtiöistä: www.acompanyfinland.com 
 
 
Tulevaisuuden näkymät 
 
Yhtiön osakkuusyhtiöiden määrä säilynee ennallaan tai lisääntyy nykyisestä 19:sta. 
Kehitysyhtiöstrategian mukaisesti osasta osakkuusyhtiöitä saatetaan luopua. Joidenkin 
osakkuusyhtiöiden osalta vähemmistöomistus saatetaan lisätä enemmistöomistukseksi, jolloin yhtiö 
muodostaisi osakeyhtiölaissa tarkoitetun konsernin. Myös enemmistöomistuksia saatetaan hankkia. 
 
Yhtiön toiminnalle on tehdyn toimialavalinnan ja nopeiden toimintaympäristössä tapahtuvien 
muutosten yhteisvaikutuksesta tyypillistä -verrattuna pörssiyhtiöiden keskiarvoon- yhtiön osakkeen 
tavanomaista korkeampi volatiliteetti sekä toimialaan liittyvä tavanomaista suurempi riski.  
 
Yleiseen taloustilanteeseen sekä teknologiasektoriin liittyvä epävarmuus on jatkunut koko 
tarkastelukauden ja jatkunee myös ainakin alkuvuoden 2003. Tämä tuo sekä haasteita että mahdolli-
suuksia A Companyn kaltaiselle toimijalle. Edellämainituista voi mainita esimerkiksi ns. exit-
markkinoihin liittyvät epävarmuudet ja jälkimmäisistä realistisemmat yhtiöiden arvonmääritykset. 
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Lisätietoja: 
 
Petri Kanervo 
hallituksen puheenjohtaja 
A Company Finland Oyj 
 
information@acompanyfinland.com 
www.acompanyfinland.com 
 
Osavuosikatsauksessa esitetyt arviot tulevasta kehityksestä perustuvat johdon tällä hetkellä tiedossa 
olevien seikkojen pohjalta muodostamaan näkemykseen. On mahdollista, että lopulliset tulokset 
olennaisesti eroavat katsauksen arvioista. 
 
 

http://www.acompanyfinland.com/
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