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RUUKKI GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 
 
 
Ruukki Group Oyj (”Yhtiö”) on yrittäjyyteen erikoistunut kehitysyhtiö, jonka liiketoiminta perustuu 
osakkuuksiin kannattavissa suomalaisissa kasvuyhtiöissä. Katsauskausi oli yhtiön tilikauden 
ensimmäinen, toinen ja kolmas neljännes (1.1.2003 - 30.9.2003). 
 
 
Katsauskauden päätapahtumat 
 
Katsauskaudella Yhtiö hankki ensimmäisen kerran osake-enemmistön toisessa yhtiössä, kun 
toukokuussa 2003 sovittiin Ruukki Group Oy:n osake-enemmistön siirtymisestä yhtiölle osakevaihdolla. 
Järjestelyn seurauksena yhtiön toiminimi A Company Finland Oyj muutettiin Ruukki Group Oyj:ksi. 
 
Lisäksi Yhtiö katsauskaudella 
- hankki osakevaihdolla Jussin Kodit Oy:n osakekannan 
- luopui voitollisesti omistuksestaan Viestintäosakeyhtiö Wysiwygissä 
- hankki Pan-Oston Oy:n osakekannan 
- hankki Terveyspalvelut Mikeva Oy:n osakekannan 
- siirsi oman pääkonttorinsa Helsingistä Oulunsaloon 
- nimitti toimitusjohtajaksi Markku Kankaalan 
- nimitti päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Nevalaisen  
- muuttui konsernin emoyhtiöksi 
- käänsi (konsernin) operatiivisen kassavirran positiiviseksi 
 
 
Katsauskauden tulos 
 
Yhtiö muutti tilikauttaan vuoden 2002 aikana siten, että edellinen tilikausi oli 14 kuukauden mittainen 
ajanjaksolla 1.11.2001 -31.12.2002. Tilikauden muutoksen johdosta yhtiö ei ole laatinut osavuosi-
katsausta 30.9.2002. Tämän vuoksi teksti- ja taulukko-osan vertailutietona on esitetty 
osavuosikatsauksen 1.11.2001- 31.7.2002 tiedot(9 kk). 
Ennen touko-kesäkuussa 2003 tapahtuneita yritysostoja Yhtiö ei muodostanut konsernia. Kun Ruukki 
Group Oy:n ja Jussin Kodit Oy:n osake-enemmistöjen kaupat hyväksyttiin Yhtiön varsinaisessa yhtiö-
kokouksessa 30.6.2003, muodosti Yhtiö 1.7.2003 alkaen osakeyhtiölaissa tarkoitetun konsernin. Tässä 
osavuosikatsauksessa esitettävän taulukon luvut sisältävät ensimmäistä kertaa konsernin luvut, mutta 
vertailutietoina esitetään vain emoyhtiön luvut. 
 
Yhtiön konserniliikevaihto oli tarkastelujaksolla 5,6 Me (1,06 Me). 
 
Yhtiön konsernitappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 0,4 Me (0,4 Me). 
 
Osakekohtainen tulos oli -0,0015/osake (-0,002) ja osakekohtainen oma pääoma oli 0,02/osake (0,02). 
Omavaraisuusaste oli 67,9 % (97,06%). 



 

Ruukki Groupin liiketoiminnan kehitys 
 
Ruukki Group on yrittäjyyteen erikoistunut kehitysyhtiö, jonka liiketoiminta perustuu osakkuuksiin 
kannattavissa suomalaisissa kasvuyhtiöissä. Yhtiön oma liiketoiminta rajoittuu likvidihallintoon. 
Ruukki Group Oyj muodostaa konsernin 1.7.2003 alkaen. 
 
Ruukki Yhtiöt Oy:n muodostama alakonserni toimii mekaanisen puunjalostuksen toimialalla. 
Päätuotteet ovat puulevyt, puukomponentit ja puiset huonekalut. Alakonsernin liikevaihtovolyymi oli 
katsauskauden päättyessä yli puolet koko konsernin liikevaihdosta. Puulevytuotannon 
liikevaihtovolyymi oli lievästi aleneva. Ruukki Components Oy:n liiketoiminta ajettiin alas 
katsauskaudella. Huonekalutuotannon hidas käynnistyminen piti kyseisen liiketoiminnan tuloksen 
katsauskaudella vielä negatiivisena. 
 
Pohjanranta Oy:n muodostama alakonserni toimii sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla. 1.7.2003 
alkaen konserniin liitetty Jussin Kodit Oy on lastensuojelualan laatujohtaja, jonka toiminta kehittyi 
odotusten mukaisesti. Yhtiö joutui katsauskaudella luopumaan Keminmaan toimintayksiköstä, mikä 
aiheutti yhtiölle kertaluonteisia menetyksiä. 1.10.2003 alkaen konserniin liitetty Terveyspalvelut Mikeva 
Oy jatkaa orgaanista kasvuaan syyskuussa 2003 toteutetun yrityskaupan jälkeenkin.  
 
Alumni Oy:n muodostama alakonserni toimii metallitoimialalla. Alakonserni muodostettiin syyskuussa 
2003 hankkimalla Pan-Oston Oy:n osakekanta. Pan-Oston Oy liitettiin Ruukki Groupin konserniin 
tilikautensa alusta eli 1.8.2003 alkaen. Pan-Oston Oy toimii Nastolan Villähteellä ja on merkittävä 
pohjoismainen myymäläkalusteiden valmistaja. Alakonsernin tulos on positiivinen. 
 
Ruukki Group Oyj suoraan sekä tytäryhtiöidensä kautta omistaa myös merkittäviä vähemmistöosuuksia 
suomalaisissa liiketoimintayhtiöissä. Seuraavassa esitetään kyseiset yhtiöt, niiden kotipaikka sekä 
Ruukki Group -konsernin omistusosuus yhtiöiden osakekannasta katsauskauden päättyessä 30.9.2003. 
 
Arc Technology Oy Helsinki 37,4% resurssiohjelmistot 
Cybersoft Oy Tampere 37,5% energiaohjelmistot 
ID express Oy Espoo 40,0% ATK-ohjelmistot 
IWS International Oy Kempele  3,2% älykaapelit 
Lappipaneli Oy Kuusamo 36,1% sahalaitos 
Logium Oy Helsinki 34,0% ATK-ohjelmistot 
Loopm Oy Espoo 28,4% web-ohjelmistot 
Magentasites Oy Espoo 34,0%* webhosting 
MobileCRM Oy Helsinki 40,0%* CRM-ohjelmistot 
Neopolar Oy Utajärvi 33,9% puulevytuotanto 
Oplax Oy Oulu 27,1% pakkauslavatuotanto 
Soft Start Oy Pälkäne 45,7% yrityskiihdyttämö 
Stellatum Oy Helsinki 34,0% kustannustoiminta 
Textstream Oy Helsinki 34,0% M2M-sovellukset 
Valtimo Components Oyj Valtimo 25,4%** hienomekaniikka 
Vizor Oy Helsinki  0,0%***  TV5 (digi-TV) 
Wicol Oy Helsinki 35,0% ATK-ohjelmistot 
Widian Oy Espoo 39,6% ATK-ohjelmistot 
 
 
* Katsauskauden päättymisen jälkeen lokakuussa 2003 Magentasites Oy ja MobileCRM Oy siirtyivät 
Ruukki Groupin konserniyhtiöiksi. 



 

** Valtimo Components Oyj:n osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin katsauskauden 
päättymisen jälkeen 14.11.2003, missä yhteydessä Ruukki Groupin omistusosuus nousi 39,2%:iin 
 
*** Omistus Vizor Oy:ssä perustuu vaihtovelkakirjalainaan, jonka nojalla Ruukki Groupin omistus 
yhtiössä voi nousta enintään 34,6%:iin 
 
Tapahtumat katsauskaudella 1.1.- 30.9.2003 
 
Toukokuussa 2003 Yhtiö hankki osakevaihdolla 90,5 % Oulussa pääkonttoriaan pitävän Ruukki Group 
Oy:n osakekannasta. Järjestelyssä suunnattiin Esa Hukkaselle ja Markku Kankaalalle tasaosuuksin 
yhteensä 280.600.000 Yhtiön uutta osaketta. Yhtiön varsinainen yhtiökokous 30.6.2003 hyväksyi 
suunnatun osakeannin. Ruukki Group Oy oli vuonna 1993 muodostettu, sijoitus- ja kehitysyhtiönä 
toimiva Ruukki-konsernin emoyhtiö, jonka palveluksessa oli 2 henkilöä. Konsernin liikevaihto 
tilikaudella 1.4.2002- 31.3.2003 oli 14,4 miljoonaa euroa ja liiketappio -0,66 miljoonaa euroa. 
Konsernin oma pääoma 31.3.2003 oli ennen 0,9 miljoonan euron vähemmistöosuutta 2,7 miljoonaa 
euroa. Konserni- ja osakkuusyhtiöiden palveluksessa oli yhteensä n. 140 henkilöä. Ruukki Group Oy:n 
kokonaan tai osittain omistamat liiketoimintaa harjoittavat konserni- ja osakkuusyhtiöt toimivat 
mekaanisen puunjalostuksen eri aloilla. Päätuotteet ovat jalostusketjun eri vaiheissa syntyvät liimalevyt, 
huonekalujen komponentit, huonekalut, erikoispakkauslavat ja sahatavara. Tärkeimmät tytär- ja 
osakkuusyhtiöt ovat Ruukki Wood Oy (Ruukki), Ruukki Components Oy (Nivala), Ruukki Furniture Oy 
(Hollola), Lappipaneli Oy (Kuusamo) ja Oplax Oy (Oulu). Ruukki Group Oy:n muodostama konserni 
liitettiin Yhtiön konserniin kirjanpidollisesti 1.7.2003 alkaen. Sanotusta päivämäärästä alkaen Yhtiö 
muodostaa siten osakeyhtiölaissa tarkoitetun konsernin, joten Yhtiön liikevaihto- ja tuloslukuihin 
sisältyy emoyhtiön lisäksi aiemmasta poiketen myös tytäryhtiöiden liikevaihto ja tulos 
kirjanpitolainsäädännön mukaisella tavalla. Järjestelyn seurauksena Yhtiön toimimeksi muutettiin 
Ruukki Group Oyj, mikä muutos rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.10.2003. Aikaisemman Ruukki 
Group Oy:n nimeksi muutettiin samassa yhteydessä Ruukki Yhtiöt Oy. 
 
Kesäkuussa 2003 Yhtiö myi kokonaisuudessaan omistamansa 33,5 % Viestintäosakeyhtiö Wysiwygin 
osakekannasta Menire Oyj:lle. Yhtiö sai osakevaihdossa vastikkeena 1.729.685 Menire Oyj:n uutta 
osaketta, mikä vastasi n. 6,6 % Menire Oyj:n osakekannasta korotuksen jälkeen. Wysiwygin osakkeiden 
kirjanpitoarvo Yhtiön taseessa oli 404.582,44 euroa, josta laskettuna vaihdossa saatujen Menire- 
osakkeiden hankintahinnaksi tuli n. 0,234 euroa per osake. Yhtiö luopui kaikista omistamistaan Menire-
osakkeista elokuuhun 2003 mennessä keskihinnalla 0,2434 euroa per osake. 
 
Kesäkuussa 2003 Yhtiö hankki osakevaihdolla haukiputaalaisen Jussin Kodit Oy:n osakekannan. 
Järjestelyssä suunnattiin Samuli, Sanna ja Petteri Mäenpäälle yhteensä 60.000.220 Yhtiön uutta 
osaketta. Lisäksi myyjillä on oikeus mahdolliseen lisävastikkeeseen, joka määräytyy Jussin Kodit Oy:n 
vuosien 2003- 2006 taloudellisen kehityksen perusteella. Yhtiön varsinainen yhtiökokous 30.6.2003 
hyväksyi suunnatun osakeannin. Jussin Kodit Oy on vuonna 1997 perustettu sosiaali- ja terveysalan 
yritys, jonka toiminta koostui Haukiputaalla ja Keminmaassa sijaitsevista kahdesta 
lastensuojeluyksiköstä. Jussin Kodit Oy:n liikevaihto vuonna 2002 oli 2,9 miljoonaa euroa ja tulos 
verojen jälkeen n. 0,3 miljoonaa euroa. Jussin Kodit Oy liitettiin Yhtiön konserniin 1.7.2003 alkaen 
siten, että toimialalle perustettiin alakonserni, jonka emoyhtiöksi muodostettiin Pohjanranta Oy. 
Heinäkuussa 2003 Jussin Kodit Oy:n Keminmaan toimintayksikön vuokrasopimus irtisanottiin 
vuokraisännän toimesta, joka alkoi harjoittaa kiinteistössään vastaavaa toimintaa.  
 
Syyskuussa 2003 Ruukki Group hankki osakevaihdolla myymäläkalusteiden suunnitteluun, tuotantoon 
ja markkinointiin erikoistuneen Pan-Oston Oy:n osakekannan. Pan-Oston Oy on vuonna 1999 perustettu 
yritys, joka tuottaa myymäläkalusteita tehtaallaan Nastolan Villähteellä. Yhtiön 



 

31.7.2003 päättyneen 12 kuukauden tilikauden liikevaihto ylitti 5 miljoonaa euroa ja voitto 
tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli n. 0,2 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yhteensä 24 
myymäläkalusteiden suunnittelun, tuotannon ja markkinoinnin ammattihenkilöä. Vaihtovastikkeena 
Ruukki Group luovutti yhteensä 137.470.000 Yhtiön uutta osaketta, joiden liikkeellelasku hyväksyttiin 
ylimääräisessä yhtiökokouksessa katsauskauden päättymisen jälkeen 20.10.2003. Lisäksi Ruukki Group 
maksaa mahdollista lisäkauppahintaa, minkä määrä perustuu Pan-Oston Oy:n liikevoittoon vuosina 
2003- 2006. 
Pan-Oston Oy liitettiin kirjanpidollisesti Ruukki Groupin konserniin 1.8.2003 alkaen. Järjestelyn 
yhteydessä Ruukki Groupille muodostettiin alakonserni, jossa emoyhtiönä on Alumni Oy ja tytäryhtiönä 
toistaiseksi yksinään Pan-Oston Oy. 
 
Syyskuussa 2003 Ruukki Group hankki Muhoksella toimivan Terveyspalvelut Mikeva Oy:n 
osakekannan. Mikeva on vuonna 2000 perustettu yritys, joka tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja 
Päivärinteen sairaalan yhteydessä olevassa Jokirinteen palvelukeskuksessa Muhoksella. 
Palvelukeskuksessa on 54 asumispalvelupaikkaa viidellä osastolla: mielenterveyskuntoutujien 
avopalveluyksikkö, mielenterveyskuntoutujien tukiasuntoyksikkö, dementikkojen avopalveluyksikkö, 
psykogeriatrinen avopalveluyksikkö ja haastavasti käyttäytyvien kehitysvammaisten avopalveluyksikkö. 
Lisäksi palvelukeskukseen kuuluu kuudentena osastona kehitysvammaisten päivätoimintayksikkö. 
Yhtiön palvelukeskuksen käyttöaste on kasvanut koko sen toimintahistorian ajan, ja on vuoden 2003 
kuluessa saavuttanut tyydyttävän tason. Vuoden 2003 liikevaihtoarvio yhtiössä on 1,9 miljoonaa euroa 
ja tuloksen ennakoidaan olevan positiivinen. Yhtiön palveluksessa on yhteensä 35 sosiaali- ja 
terveysalan ammattihenkilöä. Ruukki Group -konsernissa Mikeva liitettiin kesän 2003 aikana 
perustettuun Pohjanranta-alakonserniin. Alakonsernin liikevaihtotaso 12 kk:n jaksolla nykyisellä 
toimintavolyymilla on n. 5 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on n. 80 sosiaali- ja terveysalan 
ammattihenkilöä. Alakonserni on kasvuvaiheessa. Terveyspalvelut Mikeva Oy liitettiin kirjanpidollisesti 
Ruukki Groupin konserniin katsauskauden päättymisen jälkeen 1.10.2003 alkaen.  
 
 
Ruukki Groupin osakepääoma ja osakkeet 
 
Yhtiön osakepääoma katsauskauden alussa oli 3.520.254,21 euroa jakautuen 208.315.471 osakkeeseen. 
 
Joulukuussa 2002 Yhtiön hallitus oli päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 7.2.2002 myöntämän 
valtuutuksen nojalla suunnata 10.000.000 kappaletta yhtiön uusia osakkeita osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen Heikki Soinin merkittäväksi 0,03 euron osakekohtaisella merkintä-
hinnalla. Osakepääoman korotus rekisteröitiin kaupparekisteriin 15.1.2003. 
 
Yhtiön varsinainen yhtiökokous 30.6.2003 hyväksyi hallituksen esittämät kolme (3) suunnattua 
uusmerkintää. Yhtiön lähipiiriin kuuluva Gateway Finland Oy konvertoi 823.024,41 euron määräisen 
saatavansa 0,03 euron osakekohtaisella merkintähinnalla Yhtiön osakkeiksi siten, että saatavaa vastaan 
laskettiin liikkeelle 27.434.147 uutta Yhtiön osaketta. Velan konvertoinnin jälkeen Yhtiöllä ei ollut 
lainkaan korollista velkaa. Jussin Kodit Oy:n osakkeenomistajille annettiin osakevaihtona 60.000.220 
uutta Yhtiön osaketta. Ruukki Group Oy:n osakkeenomistajille tarjottiin osakevaihtona yhteensä 
310.054.582 osaketta, joista merkittiin 280.600.000 uutta Yhtiön osaketta. Korotukset merkitiin 
kaupparekisteriin 5.9.2003, minkä jälkeen Yhtiön osakepääoma katsauskauden päättyessä oli 
9.908.531,85 euroa jakautuen 586.349.838 osakkeeseen. 
 
Ulkona olevia optio- tai vaihtovelkakirjalainoja yhtiöllä ei ole. Vuonna 2000 liikkeelle laskettu optio-
ohjelma oikeuttaa yhteensä enintään 30.000.000 uuden osakkeen merkitsemiseen yhtiössä 0,17 euron 
osakekohtaisella merkintähinnalla. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,02 
euroa osakkeelta, ei tarkka. 



 

 
Helsingin Pörssi päätti 13.6.2003 siirtää A Companyn osakkeen ns. senttilistalle, koska Yhtiön osakkeen 
pörssikurssi on alle 0,10 euroa.  
 
Syyskuussa 2003 Ruukki Groupin hallitus päätti suunnata yhteensä 38.000.000 Yhtiön uutta osaketta 
0,03 euron osakekohtaisella merkintähinnalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Oy 
Futuracorp Ltd:n (13.000.000 osaketta), EH Invest Oy:n (4.000.000 osaketta) sekä JSH Capital Oy:n 
(21.000.000 osaketta) merkittäväksi. 
 
Syyskuussa 2003 Ruukki Group hankki osakevaihdolla Pan-Oston Oy:n osakekannan laskemalla 
liikkeelle 137.470.000 uutta osaketta. Ylimääräinen yhtiökokous 20.10.2003 hyväksyi suunnatun 
osakeannin. 
 
Kun syyskuussa 2003 liikkeellelasketut uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin, on Ruukki Group 
Oyj:n osakepääoma 10.782.471,33 euroa jakautuen 761.819.838 osakkeeseen. Kaupparekisterimerkintä 
tapahtuu uusia osakkeita koskevan lakisääteisen listalleottoesitteen tullessa Ratan hyväksymäksi ja 
julkaisukelpoiseksi, mikä tapahtuu arviolta ennen vuoden 2003 päättymistä. 
 
Yhtiön osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 0,01 (0,06) euron ja 0,03(0,12) euron välillä. 
Osakkeiden kokonaisvaihto tarkastelujaksolla oli 43.094.802 (28.320.700) kappaletta, mikä edustaa 7,35 
% (14,4 %) osakekannasta. Yhtiön osakkeen päätöskurssi tarkastelujakson päättyessä 30.9.2003 oli 0,03 
(0,08) euroa. Yhtiön koko 586.349.838 osakkeen osakekannan markkina-arvo 30.9.2003 päätöskurssilla 
oli 17,59 (15,74) miljoonaa euroa.  
 
Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä 30.9.2003 oli yhteensä 2645 (2446) kappaletta. 
 
Yhtiön osakekannan omistus jakautui 30.9.2003 seuraavasti 
 
Osakkeenomistajat Osakemäärä % 
 
Hukkanen Esa 140.300.000 23,92 
Kankaala Markku 140.300.000 23,92 
Gateway Finland Oy 102.342.443 17,45 
Herttakakkonen Oy 44.402.933 7,57 
Mäenpää Samuli 37.003.620 6,31 
Mäenpää Petteri 18.815.400 3,20 
Soini Heikki 10.000.000 1,70 
Log-Technologia Oyj 9.000.000 1,53 
FIM Forte Sijoitusrahasto 8.000.000 1,36 
Mäenpää Sanna 4.181.200 0,71 
 
Muut 45.004.182 12,33 
 
Yhteensä 586.349.838 100,00 
 
 
Katsauskauden aikana tehdyt Arvopaperimarkkinalain 2 Luvun 10 pykälän mukaiset ilmoitukset 
omistusosuuksien muuttumisista: 
 
Yhtiö on 5.9.2003 vastaanottanut seuraavat arvopaperimarkkinalain mukaiset ilmoituksen yhtiön 
omistusosuuksien muuttumisesta: 



 

 
Markku Kankaalan omistusosuus on noussut yli viidesosan (1/5) 140.300.000 kappaleen omistuksella, 
edustaen 23,93 % yhtiön kaupparekisteriin merkittävästä osakekannasta. 
 
Esa Hukkasen omistusosuus on noussut yli viidesosan (1/5) 140.300.000 kappaleen omistuksella, 
edustaen 23,93 % yhtiön kaupparekisteriin merkittävästä osakekannasta. 
 
Samuli Mäenpään omistusosuus on noussut yli kahdeskymmesosan (1/20) 37.003.620 kappaleen 
omistuksella, edustaen 6,31 % yhtiön kaupparekisteriin merkittävästä osakekannasta. 
 
Gateway Finland Oy:n (0777262-8) omistusosuus on laskenut alle viidesosan 102.342.443 kappaleen ja 
17,45 % omistuksella ja Gateway Finland Oy:n tytäryhtiön Log-Technologia Oyj (0763843-7) 
9.000.000 kappaleen ja 1,53% omistuksella. 
Gateway Finland Oy konsernin yhtiöt omistavat Yhtiön (Ruukki Group Oyj:n) osakkeita seuraavasti: 
 
Gateway Finland Oy 102.342.443kpl 17,45 % 
Log-Technologia Oyj 9.000.000kpl 1,53 % 
Konserni yhteensä 111.342.443kpl 18,99 % 
 
Herttakakkonen Oy Ab:n (0761602-7) omistusosuus on laskenut alle kymmenesosan (1/10) 44.402.933 
kappaleen (7,57%) omistuksella. Kai Mäkelän määräysvaltayhteisöjen Herttakakkonen Oy Ab:n ja 
Herttaässä Oy Ab:n (0761658-8) yhteenlaskettu omistusosuus on 44.932.933 kappaletta yhtiön osakkeita 
(7,66%), joista Herttaässän osuus on 530.000 kappaletta (0,09%). 
 
Omistusosuuksien muutokset liittyvät Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 30.6.2003 hyväksymiin 
kolmeen (3) suunnattuun uusmerkintään. Yhtiön lähipiiriin kuuluva Gateway Finland Oy konvertoi 
823.024,41 euron määräisen saatavansa merkitsemällä yhteensä 27.434.147 kappaletta Yhtiön uusia 
osakkeita. Jussin Kodit Oy:n osakkeenomistajille annettiin osakevaihtona 60.000.220 kappaletta uusia 
osakkeita. Ruukki Yhtiöt Oy:n osakkeenomistajille tarjotussa osakevaihdossa merkittiin 280.600.000 
uutta Yhtiön uutta osaketta. Yhtiön osakepääoma on varsinaisen yhtiökokouksen 30.6.2003 päättämän 
osakepääoman korotuksen jälkeen 9.908.531,85 euroa, jakautuen 586.349.838 osakkeeseen. Osakkeella 
ei ole nimellisarvoa, vaan kirjanpidollinen vasta-arvo, ei tarkka. Yhtiön osakepääoman korotus on 
merkitty kaupparekisteriin 5.9.2003. 
 
Yhtiö on 23.10.2003 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen yhtiön 
omistusosuuksien muuttumisesta: 
 
Samuli Mäenpään omistusosuus Yhtiön osakkeista on 16.10.2003 tehdyllä osakekaupalla laskenut alle 
yhden kahdeskymmenesosan Yhtiön koko osakekannasta ja äänimäärästä. Samuli Mäenpään 
omistusosuus on 29.663.620 osaketta, jotka edustaa n. 4,97 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen 30.6.2003 muut päätökset 
 
A Companyn varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.6.2003 Espoon Innopolissa osoitteessa Tekniikantie 
12, minne yhtiön Helsingin toimisto muutti kesän 2003 aikana. Yhtiökokouksessa tehtiin muualla tässä 
katsauksessa selvitettyjen kolmen suunnatun osakeannin lisäksi seuraavia päätöksiä. 
 
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2001- 31.12.2002 ja myönsi vastuuvapauden 
yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Pentti Koivikko ja Kai 
Mäkelä sekä uusina jäseninä Esa Hukkanen, Markku Kankaala ja Matti Nevalainen. Hallituksen 



 

järjestäytymiskokouksessa nimitettiin yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Matti Nevalainen (synt. 1960) 
ja yhtiön toimitusjohtajaksi insinööri Markku Kankaala (synt. 1963). 
 
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta myös 
merkintäetuoikeudesta poiketen osakeyhtiölain salliman maksimimäärän rajoissa eli enintään 20 %:lla 
yhtiökokouspäivänä voimassa olleesta osakepääomasta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen 
hankkimaan yhtiölle enintään 5 % sen omista osakkeista. Molemmat valtuutukset merkittiin 
kaupparekisteriin 25.7.2003 ja ne ovat voimassa 30.6.2004 saakka. 
 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Yhtiön kotipaikaksi muutettiin Oulunsalo. Yhtiön 
nykyinen pääkonttori sijaitsee Oulun lentokentän välittömässä läheisyydessä olevassa Pilot Parkissa 
osoitteessa Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo. Yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröitiin kaupparekisteriin 
25.7.2003. Nimenmuutos Ruukki Group Oyj:ksi rekisteröitiin 9.10.2003. Samassa yhteydessä 
aikaisemman Ruukki Group Oy:n nimeksi rekisteröitiin Ruukki Yhtiöt Oy. 
 
 
Henkilöstö 
 
Yhtiön palveluksessa oli katsauskauden lopussa 4 (7) henkilöä. 
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa keskimäärin 143 henkilöä. Henkilöstön määrän suuri 
lisäys johtuu Yhtiön muuttumisesta konserniksi 1.7.2003 alkaen. 
 
 
Taulukko-osa 
 
Taulukossa esitetään Ruukki Group Oyj:n konsernin luvut katsauskaudelta ja sen päättymispäivältä 
30.9.2003. Katsauskaudella Ruukki Group Oyj ei ole muodostanut konsernia ajalla 1.1.- 30.6.2003, 
joten sanotulta jaksolta lukuihin sisältyvät vain emoyhtiön luvut. Samasta syystä myös vertailulukuina 
esitetään vain emoyhtiön luvut. Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero. 
 
Ruukki Groupin konserni muodostui 1.7.2003 siten, että eri yhtiöt liitettiin kirjanpidollisesti konserniin 
seuraavasti: 
 
1.7.2003 alkaen  Ruukki Yhtiöt Oy ja sen tytäryhtiöt 
1.7.2003 alkaen  Jussin Kodit Oy 
1.8.2003 alkaen  Pan-Oston Oy 
 
Katsauskauden päättymisen jälkeen konserniin kirjanpidollisesti liitetyt yhtiöt, joilla ei ole vaikutusta 
konsernin tämän katsauskauden liikevaihto- ja tuloslukuihin: 
 
 
1.10.2003 alkaen Terveyspalvelut Mikeva Oy 
1.11.2003 alkaen Magentasites Oy 
1.11.2003 alkaen MobileCRM Oy 
 
Katsauskauden konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet  
 
konsernin keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu, konsernin sisäiset liiketapahtumat on eliminoitu ja 
keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Eliminointierot on 
esitetty konsernitaseessa konserniliikearvona joka poistetaan 10 vuodessa. Vähemmistöosuus on erotettu 
omaksi eräkseen. Poistoero on jaettu konsernitaseessa laskennalliseen verovelkaan ja omaan pääomaan. 



 

Osakkuusyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. 
Osakkuusyhtiöstä on kirjattu konserniliikearvojen poistot 1.7.2003 lähtien kolmen kuukauden ajalta. 
Osakkuusyhtiöiden tulostiedot yhdistellään konsernitilinpäätöksiin Ruukki- Yhtiöt Oy-alakonsernin 
osalta osakkuusyhtiön katsauskauden välitilinpäätökseen perustuen sekä Ruukki Group Oyj:n suoraan 
omistamissa osakkuusyhtiöissä kerran vuodessa osakkuusyhtiöstä saatavan virallisen tilintarkastetun 
tilinpäätöksen perusteella. Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
 
Taulukko-osa 
 
Ruukki Group Oyj (1000 EUR) 
 1/03-9/03 11/01-7/02 11/01-12/02 
 9kk 9kk huom! 14kk 
 
Liikevaihto 5.608,9 1.047,8 1.045,3 
Valmistevaraston muutos -268,8 0,0 0,0 
Liiketoiminnan muut tuotot 22,8 2,5 2,5 
Suunnitelman mukaiset poistot -343,7 -5,1 -8,2 
Liiketoiminnan kulut -5.321,6 -2.048,7 -2.958,2 
Liikevoitto -302,4 -1.003,5 -1.918,6 
Rahoitustuotot ja – kulut -126,5 220,8 168,0 
Tulos ennen satunnaiseriä -428,9 -782,7 -1.750,6 
Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja 
ja veroja -428,9 -782,7 -1.750,6 
Poistoeron muutos 0,0 -0,5 0,7 
Verot -103,9 58,2 0,0 
Vähemmistöosuudet -4,9 
Yhtiön voitto/tappio -537,7 -841,4 -1.749,9 
 
Taseyhteenveto (1000 EUR) 
 30.9.2003 31.7.2002 31.12.2002 
VASTAAVAA 
Pysyvät vastaavat 16.267,1 5.870,0 5.485,1 
Vaihtuvat vastaavat 
Vaihto-omaisuus 1.456,8 0,0 0,0 
Saamiset 3.684.3 58,0 108,6 
Rahoitusarvopaperit 350,0 0,0 0,0 
Rahat ja pankkisaamiset 1.126.1 9,9 95,2 
Vastaavaa yhteensä 22.884,3 5.937,9 5.688,9 
 
 
VASTATTAVAA 
Oma pääoma 10.860,9 5.423,3 4.814,9 
Osakeanti 3.463,1 0,0 0,0 
Pääomalaina 562,8 0,0 0,0 
Vähemmistöosuudet 1.086,4 0,0 0,0 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 0,0 6,3 5,1 
Pitkäaikaiset velat 3.250,6 52,1 52,0 
Lyhytaikaiset velat 3.660,5 456,2 816,9 



 

Vastattavaa yhteensä 22.884,3 5.937,9 5.688,9 
 
Tulos/osake -0,0015 -0,02 -0,008 
Oma pääoma/osake 0,02 0,03 0,02 
 
Osakemäärä, kpl 586.349.838 208.315.471 208.315.471 
Bruttoinvestoinnit 11.132 0,0 0,0 
Henkilöstö keskimäärin 143 7 7 
Rahavirtalaskelma (1 000 EUR) 
 1/03-9/03 11/01-7/02 11/01-12/02 
 9kk 9kk huom! 14kk 
 
Liiketoiminnan rahavirta 
  Liikevoitto -302 -1.004 -1.919 
  Oikaisut liikevoittoon 210 168 1.089 
  Nettokäyttöpääoman muutos 186 355 711 
 
Liiketoiminnan rahavirta 94 -481 -119 
 
Investointien rahavirta -11.132 -135 -701 
 
Rahoituksen rahavirta 
  Konsernirakenteen muutoksen vaikutus 
  käyttöpääomaan -1.539 0,0 0,0 
  Saamisten muutos 0,0 353 342 
  Velkojen muutos 3.917 13 13 
  Osakeannit 10.041 0,0 0,0 
  Oman pääoman muutos 0,0 190 490 
Rahoituksen rahavirta 12.419 556 845 
 
Rahavarojen muutos 1.381 -60 25 
 
Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero. 
Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
 
Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen 
 
Lokakuussa 2003 Ruukki Group korotti omistusosuutensa Magentasites Oy:ssä 34 %:sta 96 %:iin. 
Lisäksi Magentasites Oy hankki 100-prosenttiseksi tytäryhtiökseen MobileCRM Oy:n, jonka 
osakekannasta Ruukki Group omisti aiemmin 40%. Magentasites Oy:n muodostama alakonserni toimii 
tietotekniikkapalvelujen toimialalla. Yhtiö on erikoistunut vaativimpien tietoverkossa tapahtuvien 
webhosting-palvelujen suunnitteluun ja tuottamiseen. 
 
Yhtiön toiminimi A Company Finland Oyj muutettiin kaupparekisterissä toiminimeksi Ruukki Group 
Oyj 9.10.2003. Helsingin Pörssissä uusi nimi otettiin käyttöön 10.10.2003, ja kaupankäynti uudella 
pörssitunnuksella RUG1V alkoi 13.10.2003. 
 
Ruukki Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Oulunsalossa 20.10.2003. Yhtiökokous 
hyväksyi Pan-Oston Oy:n osakekannan siirtymiseen liittyvän suunnatun osakeannin. Lisäksi kokous 
uudisti Yhtiön hallituksen valtuudet Yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen sekä suunnattuihin 



 

osakeanteihin. Yhtiön hallituksella on nyt 20.10.2004 saakka voimassaoleva valtuus laskea liikkeelle 
enintään 117.269.968 Yhtiön uutta osaketta tai näiden johdannaista. 
Yhtiökokous päätti Gateway Finland Oy:n esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten määrä on kuusi 
(6). Hallituksen jäseneksi valittiin Juha Halttunen. 
 
 
Julkistamisajankohdat vuodelle 2004 
 
Ruukki Group Oyj:n tilinpäätöstiedot ajalta 1.1.- 31.12.2003 julkaistaan keskiviikkona 31. maaliskuuta 
2004. Vuosikertomus 1.1.-31.12.2003 valmistuu viikolla 20/2004. 
 
Ruukki Group Oyj laatii vuonna 2004 kolme osavuosikatsausta. Ne julkaistaan seuraavasti: 
 
1.01.2004- 31.03.2004 (3 kk) maanantaina  17.05.2004 
1.01.2004- 30.06.2004 (6 kk) maanantaina  16.08.2004 
1.01.2004- 30.09.2004 (9 kk) maanantaina  15.11.2004 
 
Arvio kuluvan tilikauden loppuosasta 
 
Ruukki Groupin asema julkisesti noteerattuna yhtiönä sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden keskimäärin 
hyvä taloudellinen tilanne tarjoaa yhtiölle tyydyttävän aseman vallitsevassa haastavassa 
liiketoimintaympäristössä. Äskettäin julkistettu verouudistus vaikuttaa olennaisesti suomalaisten 
yrittäjien henkilökohtaiseen talouteen ja omistusrakenteiden muutosherkkyyteen. Yhtiön yrittäjyyteen ja 
sen ymmärtämiseen nojaava toimintaperiaate tarjoaa yhtiölle hyvän aseman tässä 
toimintakokonaisuudessa, jossa Ruukki Group aikoo toimia aktiivisena yritysjärjestelijänä. 
 
Konsernin liikevaihtovolyymi ylittää tällä hetkellä 25 miljoonan euron vuotuisen tason. Konserni on 
muodostettu tilikauden puolivälissä ja useat konserniyhtiöt liitetty kirjanpidollisesti konserniin vasta 
vuoden loppupuoliskolla, joten koko tilivuoden 2003 liikevaihto tulee jäämään selvästi alemmalle 
tasolle. Konsernin operatiivinen kassavirta on tällä hetkellä positiivinen. Konsernin taloudellisen 
tuloksen arvioidaan kehittyvän edelleen myönteisesti.  
 
Yhtiön osakkeen kurssille on alhaisen osakekohtaisen hinnan vaikutuksesta tyypillistä -verrattuna 
pörssiyhtiöiden keskiarvoon- tavanomaista korkeampi volatiliteetti. 
 
Osavuosikatsauksessa esitetyt arviot tulevasta kehityksestä perustuvat Yhtiön johdon tällä hetkellä 
tiedossa olevien seikkojen pohjalta muodostamaan näkemykseen. On mahdollista, että lopulliset tulokset 
olennaisesti eroavat katsauksen arvioista. 
 
 
Markku Kankaala 
toimitusjohtaja 
Ruukki Group Oyj 
 
markku.kankaala@ruukkigroup.fi 
www.ruukkigroup.fi 
 


