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kOnseRnin liiketOimintaRakenne
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puunjalostus- 

liiketoimintamineraaliliiketoiminta muut

Osakkuusyhtiöt

venäjän projektit

talonrakentaminen

sahaliiketoiminta

Pakkauslavat

metalliseokset

Platinaryhmän metallit *

lC/hC FeCr

Charge chrome FeCR

simn

ssa

* Ruukki tavoittelee platinaryhmän 
metallien tuotantomahdollisuuksia osana 
strategiaansa
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konsernin aVainluVut

jatkuvat toiminnot

meuR
1-9/2009 

30.9.2009

1-9/2008 

30.9.2008

1-12/2008 

31.12.2008

liikevaihto 133,2 110,2 158,7

käyttökate 1,3 1,1 2,3

% liikevaihdosta 1,0 % 1,0 % 1,5 %

liikevoitto -18,0 -26,9 -46,7

   % liikevaihdosta -13,5 % -24,4 % -29,4 %

voitto ennen veroja -16,5 -18,1 -41,5

   %  liikevaihdosta -12,4 % -16,4 % -26,2 %

tilikauden voitto -13,7 -20,4 -41,4

Oman pääoman tuotto (ROe), % p.a. -5,6 % -6,8 % -10,8 %

sijoitetun pääoman tuotto (ROCe), % p.a. -4,3 % -4,5 % -8,1 %

sijoitetun pääoman tuotto (ROCe), % p.a. 49,3 % 78,1 % 64,8 %

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euR -0,04 -0,07 -0,14

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euR -0,04 -0,07 -0,14

Osakekohtainen oma pääoma, euR 1,07 1,32 1,20

Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, 

laimentamaton, 1.000 kpl
253 790 290 034 288 749

Osakkeiden lukumäärän keskiarvo, 

laimennettu, 1.000 kpl
299 116 299 387 303 891

Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, 

1.000 kpl
261 034 290 034 290 034

luvut yllä olevassa taulukossa koskevat vain konsernin jatkuvia liiketoimintoja, eivätkä sisällä lopetettujen liiketoimintojen 
vaikutusta.

tiivistelmä
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osakekannan markkina-arvo 

meuR

661,3681,6

417,7
487,3

561,2
501,2

333,5

Q3 Q1Q3  
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omavaraisuusaste

76,5%78,9%

62,9%

78,1%
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Q3 Q1Q3  
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liiketoiminnan rahavirta 

meuR

6,1

-12,1

3,8

7,3

-10,8

8,0

-2,2

Q3 Q1Q3  

2009 2008 
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käyttökate (eBitDa) toimialoittain 1-9/2009 

euR million

5,6

-3,5

2,6

-3,4

1,3

konserni yhteensä

Puunjalostus

muut toiminnot

mineraali

lopetetut investointi- 
projektit

liikevaihto ja käyttökate 

meuR

Q3 Q1Q3  
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liikevaihto           käyttökate          käyttökate-%

liikevaihdon jakauma 1-9/2009

Puunjalostus: 67 %

mineraali: 33 %

Henkilöstön jakauma 30.9.2009 

konserni yhteensä: 932

Puunjalostus: 308

mineraali: 612

muut toiminnot: 12
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keskeiset tapaHtumat 1-9/2009

liiketoiminta

konsernin johtoa vahvistettu merkittävästi »

mogale alloysin hankinta on mahdollistanut konser- »

nille laajentumisen etelä-afrikan mineraaliliiketoimin-

taan, ja ostetun yhtiön tuotantolaitosten ja tietotaidon 

hyödyntämisen

suunniteltu sylvania Resourcesin hankinta peruttu  »

lokakuussa

mineraaliliiketoiminnassa uusia laajentumismahdollisuuk- »

sia etsitään

lappipanelin sahaliiketoiminnan myynti saatettu pää- »

tökseen marraskuussa osana puunjalostustoiminnan 

uudelleenjärjestelyä

sahaliiketoiminnassa osto- ja myyntihintojen välinen  »

suhde parantunut toimialan tarjonnan pienennyttyä, 

mutta epävarmuus markkinoilla jatkuu

talonrakentamisliiketoiminta kannattavaa, vaikka volyy- »

mit laskeneet

 

 

 

 

avainluvut

konsernin liikevaihto 133,2 miljoonaa euroa (1-9/2008:  »

110,2 miljoonaa euroa)

konsernin käyttökate (eBitDa) 1,3 (1,1) miljoonaa eu- »

roa, mineraalisegmentin käyttökate 2,6 miljoonaa euroa, 

puunjalostussegmentin käyttökate 5,6 (11,6) miljoonaa 

euroa

konsernin liiketoiminnan rahavirta 0.9 (1,3) miljoonaa  »

euroa, mikä sisältää toisella vuosineljänneksellä mogale 

alloysin ostoon liittyvän 6,5 miljoonan euron suuruisen 

maksun rahastoon, josta tullaan maksamaan palkkioita 

mogalen johdolle seuraavan viiden vuoden aikana

nettorahavarat 41,9 miljoonaa euroa 30.9.2009 (213,1  »

miljoonaa euroa 31.12.2008; 48,2 miljoonaa euroa 

30.6.2009), nettorahavarojen muutos tilikaudella johtuu 

pääosin omien osakkeiden ostoista ja mogale alloysin 

osake-enemmistön ostosta

ulkona olevien osakkeiden määrä, kun vähennetään  »

euroclear Finland Oy:n osakasluettelon mukainen yhtiön 

hallussa olevien omien osakkeiden määrä, oli 241.957.755 

osaketta 30.9.2009 (246.674.022 osaketta 30.6.2009)
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ennuste 2009

käyttökate 
meuR

Puunjalostus mineraali 
segmentteihin 

kuulumattomat ja 
eliminoinnit

konserni

toteuma 1-9/2009 5,6 2,6 -6,9 1,3

ennuste 1-12/2009

alkuperäinen, julkaistu 26.2.2009 
tilinpäätöstiedotteessa 2008 5,0 10,0 -5,0 10,0

päivitetty, julkaistu 25.5.2009 
mogalen hankinnan yhteydessä 5,0 15,0 -5,0 15,0

tarkennettu, julkaistu 6.8.2009 
osavuosikatsauksessa Q2/2009 7,0 15,0 -7,0 15,0

tarkennettu, julkaistu 
7.10.2009 7,0 10,0 -7,0 10,0

lappipaneli Oy:n sahaliiketoiminnan myynnillä, joka toteutettiin marraskuussa 2009, tulee olemaan noin 2,0 miljoonan 

euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus neljännen vuosineljänneksen käyttökatteeseen puunjalostusliiketoiminnassa ja 

konsernitasolla.
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Ruukki Group Oyj:n toimitusjohtaja alwyn smit kommentoi:

”konserni on nimittänyt tohtori Danko koncarin mineraali-

liiketoiminnan toimitusjohtajaksi, ja häntä tulee tukemaan 

tohtori alistair Ruiters, joka on nimitetty Ruukki south 

african toimitusjohtajaksi. aiemmin tiedotetun mukaisesti 

thomas hoyer on aloittanut suomalaisen puunjalostusliike-

toiminnan toimitusjohtajana.”

”heikompi kysyntä päätuotteidemme markkinoilla on pie-

nentänyt liikevaihtoamme ja heikentänyt tulostamme edel-

lisvuoteen verrattuna. markkinatilanne on hiukan kohentu-

nut kuluvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, ja esimerkiksi 

talonrakentamisessa on nähtävissä kysynnän piristymistä, 

mutta markkinoilla on edelleen suurta epävarmuutta. kiinan 

terästuotteiden tuleva kysyntätaso ja energiakustannusten 

kehitys vaikuttavat ratkaisevasti metalliseostuotantomme 

kannattavuuteen.”

 

”ilmoitimme kesäkuun lopussa tavoitteeksemme laajentua 

platinaryhmän metallien tuotantoon sylvania Resources 

limitedin hankinnalla, mutta osapuolet päättivät lokakuussa 

yhteisesti keskeyttää prosessin. Olemme edelleen kiinnostu-

neita platinamahdollisuuksista.”

”Puunjalostusliiketoimintaamme on päätetty tiivistää maan-

tieteellisesti parempien synergiaetujen saavuttamiseksi, ja 

samalla sahaliiketoiminnan suhteellista painoarvoa alen-

netaan luopumalla yhdestä sahasta. tämä tarjoaa hyvän 

mahdollisuuden monipuolistaa liiketoimintaa ja parantaa sen 

kasvumahdollisuuksia.”

tOimitusjOhtajan kOmmentit

uusi johtorakenne 
 puunjalostus- ja 

mineraalisegmentteihin
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leHDistÖ- ja analYYtikkotilaisuus

Ruukki Group Oyj järjestää englanninkielisen puhelin-

konferenssin 5.11.2009 klo 15:00 alkaen, jossa yhtiön 

toimitusjohtaja alwyn smit esittelee osavuosikatsauksen. 

ilmoittautuminen puheluun sähköpostitse: ashleighbh@

ruukkigroup.fi. Puhelinnumero ja muut ohjeet annetaan il-

moittautumisen yhteydessä.

lisätietoja:

alwyn smit 

toimitusjohtaja 

Ruukki Group Oyj 

Puhelin +41 7960 19094 

www.ruukkigroup.fi

Ruukki Group Oyj:n osake on listattu nasDaQ OmX helsingin 

keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja 

-palvelut toimialaryhmässä.

tämä osavuosikatsaus on laadittu suomeksi ja käännetty 

englanniksi. mikäli kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, 

epäjohdonmukaisuuksia tai virheellisyyksiä, suomenkielinen 

versio on ratkaiseva.



10

Ruukki Group     Osavuosikatsaus 1.1.2009 – 30.9.2009Ruukki Group     Osavuosikatsaus 1.1.2009 – 30.9.2009

OsavuOsikatsaus 
1.1. – 30.9.2009
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keskeiset tapaHtumat kolmannella 

VuosineljÄnneksellÄ 2009

turkin kromimalmivarantojen, erityisesti maanpäällisten si-

vukivien, laajemmaksi ja tehokkaammaksi hyödyntämiseksi 

käynnistetyn investointiprojektin toteutus etenee suunnitel-

lusti. investoinnin on tarkoitus valmistua huhtikuussa 2010.

kapasiteetin käyttöasteet konsernin tuotantolaitoksilla, niin 

puunjalostus- kuin mineraaliliiketoiminnassa, ovat olleet al-

haisia, minkä vuoksi yksikkökustannukset ovat olleet tavan-

omaista korkeampia normaalia pienemmän volyymin vuoksi. 

saksan ferrokromisulatto oli kokonaan suljettuna tammi-

kuusta maaliskuuhun ja uudestaan heinäkuusta elokuuhun.

mogalen uuden 12 mva DC-sulaton koekäyttö tapahtui 

heinä- ja elokuussa, mikä osin heikensi muiden konsernin 

etelä-afrikassa sijaitsevien sulattojen toimintatehokkuutta. 

uuden sulaton täysi tuotantokäyttö alkoi syyskuussa.

sylvania Resources limitedin hankintaan liittyvistä val-

misteluista aiheutui merkittäviä kertaluonteisia kuluja, 

yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa yhdeksän kuukauden 

katsauskaudelle.

tohtori jelena manojlovic valittiin hallituksen puheen-

johtajaksi.

keskeiset tapaHtumat kolmannen 

VuosineljÄnneksen jÄlkeen

sylvania Resources limitedin hankintaa koskeva yhdisty-

missopimus purettiin lokakuussa. toteuttaessaan 30.6.2009 

allekirjoitetun täytäntöönpanosopimuksen mukaista yhdisty-

misprosessia järjestelyn osapuolet kohtasivat vakavia yhdis-

tymistä ja sen tarjoamia arvioituja etuja haittaavia esteitä, 

joiden vuoksi osapuolet päättivät yhteisellä sopimuksella 

purkaa yhdistymisen täytäntöönpanosopimuksen. Ruukki ja 

sylvania päättivät yhdessä selvittää, onko osapuolten välillä 

löydettävissä yhteistyömahdollisuuksia platinaryhmän metal-

lien liiketoiminnassa toisenlaisella rakenteella. tämä selvitys 

on kuitenkin toistaiseksi hyvin alustavassa vaiheessa.

lappipaneli Oy:n sahaliiketoiminnan myynnistä tehtiin esi-

sopimus lokakuussa. lopullinen kauppa pantiin täytäntöön 

marraskuun alussa. tämän yritysjärjestelyn tarkoituksena 

on muuttaa puunjalostusliiketoiminnan painopistettä, mah-

dollistaa parempi kasvu ja kannattavuus sekä hyödyntää eri 

yksiköiden välistä synergiaa aiempaa paremmin.

Puunjalostusliiketoiminnan uusi johtoryhmä aloitti toimin-

tansa 1.10.2009, ja kyseisen liiketoiminta-alueen toimitus-

johtajana aloitti thomas hoyer.

Danko koncar aloittaa mineraaliliiketoimintasegmentin toi-

mitusjohtajana välittömästi. tohtori Danko koncar on kan-

sainvälisesti tunnettu rautametalliseosten asiantuntijana, ja 

hänellä on laaja kokemus ja tietämys mineraali- ja kaivoslii-

ketoiminnasta. tohtori alistair Ruiters aloittaa Ruukki south 

africa (Pty) limitedin toimitusjohtajana vastaten konsernin 

etelä-afrikan toiminnoista.

Puunjalostus-
segmentin tarkoituksena 
muuttaa liiketoiminnan 

painopistettä
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kehitys 
liiketOimintaseGmenteittäin
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PuunjalOstusliiketOiminta

konsernin sahaliiketoiminnan tulos oli kolmannella vuosinel-

jänneksellä parempi kuin alkuvuonna, vaikka kannattavuus ei 

vieläkään ole riittävää. koska talonrakentamisliiketoiminnassa 

uusmyynti oli heikkoa tilikauden 2008 lopussa, liiketoiminta-

ryhmän toimitusvolyymit olivat matalat kolmannella vuosi-

neljänneksellä, ja siksi vuosineljänneksen liikevaihto ja tulos 

jäivät jälkeen aiemmista kausista. Pakkauslavaliiketoiminnan 

kehitys on ollut tasaista. heinäkuu, joka on suomessa kes-

keinen lomakuukausi, vaikutti kolmannen vuosineljänneksen 

tulokseen.

sahaliiketoiminnassa tukkien saatavuus on säilynyt tiukkana, 

mikä on osaltaan rajoittanut tuotantoa ja tasoittanut tukkien 

hinnan alentumista. koska sellun valmistus konsernin saho-

jen läheisyydessä on vähentynyt, hakkeen hintakehitys on 

ollut epäsuotuisaa. koska Ruotsin kruunu vahvistui noin 5 % 

euroon nähden kolmannella vuosineljänneksellä, konsernin 

sahatavaran vienti oli hieman kesäkuun lopun tilannetta kil-

pailukykyisempää. konsernin suurin sahayksikkö junnikkala 

ilmoitti toukokuussa aloittavansa yt-neuvottelut koko hen-

kilöstönsä mahdollisesta lomauttamisesta. hiukan paran-

tuneeseen markkinatilanteeseen perustuen lomautuksiin ei 

kuitenkaan tarvinnut ryhtyä.

talonrakentamisliiketoiminnan toimitusvolyymit ovat olleet 

alhaiset, ja heikompiin kokoon perustuviin etuihin ja kiintei-

den kulujen vaikutukseen perustuen suhteellinen kannatta-

vuus on heikentynyt, vaikka tulos on pysynyt positiivisena. 

yleinen sentimentti ja kuluttajien luottamus näyttää paran-

tuvan, ja siksi uusmyynnin määrä on nousussa edelliseen 

vuoteen verrattuna. konserni tutkii mahdollisuuksia laajen-

taa mallivalikoimaansa ja maantieteellisesti myyntiorgani-

saatiotaan kasvun saavuttamiseksi.

Pakkauslavaliiketoiminta on yleisesti ollut vakaata katsaus-

kaudella, vaikka sen keskeinen asiakassegmentti paperiteol-

lisuus on kärsinyt yleisestä taloudellisesta taantumasta.

liiketoimintasegmentin palveluksessa oli 30.9.2009 yhteensä 

308 henkilöä (30.9.2008: 321).

Puunjalostussegmentin liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto:

meuR 1-9/2009 1-9/2008 7-9/2009 7-9/2008 1-12/2008

liikevaihto 89,5 108,5 25,9 34,2 144,9

käyttökate 5,6 11,6 1,1 3,6 14,6

käyttökate-% 6,2 % 10,7 % 4,1 % 10,5 % 10,1 %

liikevoitto 1,5 -6,0 -0,4 -10,3 -13,6

liikevoitto-% 1,7 % -5,5 % -1,4 % -30,2 % -9,4 %

Puunjalostussegmentin liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2008 alkaen:

2009 2008

meuR 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3

liikevaihto 25,9 31,9 31,7 36,4 34,2 38,3 36,1

käyttökate 1,1 1,1 3,4 2,9 3,6 3,4 4,6

käyttökate-% 4,1 % 3,6 % 10,7 % 8,1 % 10,5 % 8,9 % 12,8 %

liikevoitto -0,4 -0,2 2,1 -7,7 -10,3 1,4 2,9

liikevoitto-% -1,4 % -0,7 % 6,6 % -21,0 % -30,2 % 3,6 % 8,1 %

luovutetut muuttovalmiit puurakenteiset omakotitalot: sahatavaran tuotanto, 1000 m3

7-9 7-9 1-3 1-3 7-9  

2009 2009 2008 2008 

7-9  10-12  10-12  4-6 4-6 4-6 4-6 1-3 1-3

96

49
27

79
105

8177
55

7986 8991
98

71
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mineRaaliliiketOiminta

mineraaliliiketoiminnan kannattavuus katsauskaudella, ja 

myös kolmannella vuosineljänneksellä, on kärsinyt epäsuo-

tuisista valuuttakurssimuutoksista. konserni ei ole suojannut 

valuuttariskiään. hyödykehinnat, mukaan lukien ferrokromin 

markkinahinnat, ovat dollarimääräisesti nousseet kesän 

pohjista, mutta kustannukset ovat myös nousseet, erityisesti 

etelä-afrikan sähkön hinta, mikä nousi noin 40 % heinäkuun 

alusta.

konsernin erikoisferrokromin tuotantoa euroopassa on so-

peutettu vastaamaan kysyntää, ja siksi myynti- ja tuotanto-

volyymit ovat edellisvuotta alemmalla tasolla. kannattavuus 

ja kassavirta ovat säilyneet positiivisina. turkin kromimalmin 

rikastuskapasiteetin laajennusinvestointia on jatkettu, mutta 

maanalainen kaivostoiminta on pysäytetty lukuun ottamatta 

uudelleen aloitettua suurirakeisempaa kromimalmituotantoa, 

minkä myynti suuntautuu konsernin ulkopuolisille tahoille. 

turkin investointihankkeen kokonaiskustannukset tulevat 

oletettavasti olemaan hieman alle alkuperäisen seitsemän 

miljoonan euron arvion, osin dollarin heikentymisestä joh-

tuen. koska turkin tytäryhtiön vähemmistöosakas on omalta 

osaltaan osallistunut hankkeen oman pääoman ehtoiseen 

rahoitukseen, Ruukki Group –konsernin omistusosuus kysei-

sessä tytäryhtiössä ei muuttunut.

etelä-afrikan liiketoiminta kärsi valuuttakurssimuutoksista ja 

eskOmin energiahintojen nostosta. lisäksi uuden 12 mva 

DC-sulaton käyttöönotto sitoi resursseja.

koska Ruukki ilmoitti lokakuussa peruneensa sylvania 

Resourcesin kanssa suunnitellun yhdistymisen, suunnitelma 

tulla integroiduksi kromin ja platinaryhmän metallien val-

mistajaksi ei toteudu alkuperäisellä tavalla. yhdistymisen 

valmistelukulut olivat kaikkiaan 2,1 miljoonaa euroa tammi-

syyskuussa 2009.

mineraaliliiketoimintasegmentin henkilöstön lukumäärä 

30.9.2009 oli yhteensä 612 henkilöä.

mineraalisegmentin liikevaihto, käyttökate ja liikevoitto:

meuR 1-9/2009 
9 kk

7-9/2009 
3 kk

4-6/2009 
3 kk

1-3/2009 
3 kk

11-12/2008 
2 kk

liikevaihto 43,7 19,2 11,7 12,8 12,3

käyttökate 2,6 1,3 0,6 0,7 1,9

käyttökate-% 5,9 % 7,0 % 4,9 % 5,4 % 15,3 %

liikevoitto -12,6 -4,8 -4,2 -3,6 -1,0

liikevoitto-% -28,7 % -24,9 % -35,7 % -28,1 % -8,1 %
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muut tOiminnOt

konsernin muiden toimintojen, joita ei sisällytetä kahteen 

erikseen raportoitavaan segmenttiin, vuoden 2009 kolman-

nen neljänneksen eli heinä-syyskuun käyttökate oli -1,7 

miljoonaa euroa, josta -0,3 miljoonaa euroa liittyy venäjän 

investointiprojekteihin ja loput pääosin konsernihallinnon 

kuluihin. konsernijohdon optiokulut olivat kaikkiaan 0,2 mil-

joonaa euroa.

ajalla 1-9/2009 konsernin muiden toimintojen käyttökate 

oli -6,9 miljoonaa euroa, josta venäjä-liiketoimiin liittyi -3,4 

miljoonaa euroa valtaosin perustuen luovutustappioon ve-

näläisten tytäryhtiöiden alasajoon liittyen. konsernin emo-

yhtiö kirjasi katsauskaudelle 0,9 miljoonan euron optiokulut. 

Osakkuusyhtiöiden tulo-osuudella oli vain vähäinen, noin 

0,1 miljoonan euron positiivinen vaikutus ensimmäisen vuo-

sipuoliskon tulokseen. katsauskauden jälkeen Ruukki Group 

myi osuutensa Cybersoft Oy:stä käteiskaupalla, mistä reali-

soituu myyntivoitto, joka ei ole merkittävä.

konsernin likviditeetti syyskuun lopussa, kun mukaan laske-

taan käteisvarat sekä lyhytaikaiset eräpäivään asti pidettävät 

talletukset, oli yhteensä 62,0 (30.6.2009: 68,5) miljoonaa 

euroa. konserni sijoittaa rahavaransa lyhytaikaisiin talletuk-

siin useisiin pankkeihin. tarkoituksena on hajauttaa riskiä ja 

mahdollistaa toiminnallinen joustavuus. suurin osa käteis-

varoista on euroina ja talletettuna suomalaisiin pankkeihin, 

mutta konsernin tytäryhtiöillä on likvidejä varoja myös mm. 

usD-, ZaR- ja GBP-määräisinä.
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Yleisesti

yleinen talouskehitys on heikkoa, vaikka lyhyellä aikavä-

lillä on ollut nähtävissä käännettä parempaan suuntaan. 

konsernin kannalta tärkeiden asiakassegmenttien ky-

syntään kohdistuu edelleen merkittävää epävarmuutta. 

Puunjalostusliiketoiminnalle keskeinen kohderyhmä on 

rakennusteollisuus, jonka toimintavolyymi on laskenut. 

mineraaliliiketoiminnassa ruostumattoman teräksen mark-

kinatilanteella on olennainen vaikutus konsernin tuotteiden 

kysyntään.

puunjalostusliiketoiminta

sahatavaran ja tukkien markkinahintojen odotetaan pysyvän 

nykytasollaan lähikuukausien aikana. Raaka-aineen saata-

vuuteen tulee oletettavasti kohdistumaan epävarmuutta. 

suomen sahateollisuudessa on tilapäisesti suljettuina useita 

tuotantolaitoksia, joiden ei oleteta aloittavan tuotantoaan 

vielä loppuvuoden aikana. On kuitenkin mahdollista, että 

toimialan tarjonta ja kilpailu lisääntyvät ensi vuoden alusta 

alkaen. sahaliiketoiminnassa käteisvaroja tulee oletettavasti 

sitoutumaan lisää käyttöpääomatarpeisiin, koska alkuvuonna 

varastotasot ovat laskeneet, vaikka toisaalta konsernin 

sahakapasiteetti laskee yhden sahayksikön liiketoiminnan 

myynnin takia.

talonrakentamisessa ei ole nähtävissä suuria yleisiä muu-

toksia kysyntään tai hintatasoon lyhyellä aikavälillä. uusien 

omakotitalojen myynti on jonkin verran piristynyt suomessa, 

osin markkinakorkotason pysyessä alhaalla. lisäkasvun saa-

vuttamiseksi konserni tutkii mahdollisuuksia liiketoiminnan 

laajentamiseksi enemmän vapaa-ajan asuntojen suuntaan. 

lisäksi laajempia aluekehityshankkeita harkitaan, mikä vaa-

tisi myös tonttimaan hankintaa ja/tai vuokraamista.

mineraaliliiketoiminta

markkinakysynnän vaihtelun ja heikon tulevaisuuden ennus-

tettavuuden oletetaan jatkuvan. koska tuotantokustannuk-

set etelä-afrikassa ovat nousseet melko huomattavasti, ete-

läafrikkalaisen rautaperusteisten metalliseosten teollisuuden 

kannattavuus on kärsinyt, eikä olennaisia muutoksia odoteta 

tapahtuvan lyhyellä aikavälillä. konserni tulee sopeuttamaan 

omaa tuotantoaan kysynnän mukaiseksi, ja siksi yksittäisten 

tuotteiden suhteellinen osuus tullee muuttumaan aikaisem-

piin kausiin verrattuna. konsernin sulattojen oletetaan toi-

mivan lähes täydellä kapasiteetilla seuraavina kuukausina, 

mutta vuodenvaihteessa on mahdollista, että mineraaliseg-

mentin saksan sulatto suljetaan tilapäisesti, jollei kysyntä 

lisäänny nykytasosta. myyntihintojen suotuisa kehitys vai-

mentaa jossain määrin kustannusten nousun vaikutuksia, ja 

lyhyellä aikavälillä kannattavuuden odotetaan säilyvän po-

sitiivisena. tuleva kehitys tulee kiinteästi riippumaan myös 

valuuttakurssien muutoksista, joita on hankala ennustaa. 

Raaka-aineiden saatavuuden ja kustannusten paremmaksi 

kontrolloimiseksi konserni tutkii mahdollisuuksia vertikaa-

lisen integroinnin lisäämiseen uusien mineraalivarantojen 

hankinnan kautta.

tulevaisuuDen 
tOimialanäkymät
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konserni tutkii aktiivisesti mahdollisuuksia mineraaliliiketoi-

minnan kasvattamiseksi – niin nykyisiin toimintoihin liitty-

vän orgaanisen kasvun kuin yrityshankintojen ja fuusioiden 

kautta. strategiansa toteuttamiseksi, jotta yhtiö saavuttaa 

vertikaalisesti integroidun kaivoksista-metalleihin toimin-

taketjun, myös mineraalivarantojen hankkimista tutkitaan. 

vuonna 2008 julkaistun mukaisesti Ruukki Group Oyj:n ja 

kermas limitedin välillä on voimassa ns. memorandum of 

understanding, jonka mukaisesti kermas limitedillä on vel-

vollisuus tarjota Ruukki Groupille mineraalisektorin kohteita, 

joita se itse tutkii, mikä avaa lisämahdollisuuksia. 
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riskit ja epÄVarmuustekijÄt, muutokset 

katsauskauDella tai sen jÄlkeen 

aiemmin tilikaudella julkaistujen riskitekijöiden ohella 

ja lisäksi nykyisessä markkinatilanteessa ja tämänhetki-

sellä konsernirakenteella on seuraavia keskeisiä riskejä ja 

epävarmuustekijöitä.

konsernin valuuttakurssiriskit ovat lisääntyneet liiketoimin-

nan ja konsernirakenteen kansainvälistyessä. Realisoituneet 

valuuttakurssiriskit ovat myös vaikuttaneet katsauskauden 

tulokseen ja taloudelliseen asemaan, ja niillä tulee olemaan 

merkittävä vaikutus jatkossakin. toistaiseksi konserni ei ole 

suojannut tämänhetkisiä valuuttakurssiriskejään, joista mer-

kittävimmät liittyvät usa:n dollariin ja etelä-afrikan randiin. 

näiden valuuttojen volatiliteetin arvioidaan olevan korkeaa 

lähitulevaisuudessakin. katsauskauden jälkeen tehty päätös 

sahatytäryhtiön liiketoiminnan myynnistä alentaa riippu-

vuutta japanin jenistä.

konsernin yrityskauppojen ja muiden investointien rahoitus 

on viime vuosina perustunut merkittävästi konsernin oman 

pääoman ehtoisen rahoituksen käyttöön, ja sen vuoksi 

likvidien rahavarojen määrä on viimeisen kahdentoista 

kuukauden aikana selvästi vähentynyt. likviditeettiriski on 

kasvanut, ja se voi jatkossa mahdollisesti rajoittaa konsernin 

investointien, yrityshankintojen tai niiden rahoittamisen to-

teuttamista tai vaikuttaa niiden ehtoihin konsernin kannalta 

epäsuotuisasti. vaikka yleinen tilanne rahoitusmarkkinoilla 

näyttää vakiintuneen verrattuna alkuvuoteen, velkarahoi-

tuksen saatavuuteen liittyy haasteita, jotka voivat vaikuttaa 

negatiivisesti konsernin rahoitusmahdollisuuksiin.

koska Ruukki Groupin toiminnassa katsauskaudella on 

korostunut dynaaminen strateginen muutos ja lukuisat yri-

tysjärjestelyt, konsernin hajautettu hallintomalli aiheuttaa 

haasteita toiminnan yhtenäistämiselle ja voi johtaa viiveisiin 

konsernitason integroinnissa. katsauskauden loppupuo-

lella on tehty toimia, joilla mineraaliliiketoimintojen myyntiä 

keskitetään. 

etelä-afrikassa oli katsauskauden loppupuolella yleisesti 

laajoja epävarmuustekijöitä työntekijöiden lakkoiluun ja 

työehtosopimuksiin liittyen, mutta konsernin tytäryhtiöissä 

kyseiset epävarmuustekijät eivät aiheuttaneet epäjatku-

vuutta. työntekijöiden kanssa saatiin sovittua uudet työeh-

tosopimukset, joiden kustannusvaikutus ei ole olennaisesti 

paikallista inflaatiotasoa korkeampi.

jos tulevaisuuden näkymät ja kannattavuus markkinoilla, 

joilla konserni toimii, muuttuvat negatiivisesti nykyiseen ti-

lanteeseen verrattuna, konsernin omaisuuserien arvonalen-

tumistestaukset saattavat johtaa vuoden lopussa arvonalen-

tumiskirjauksiin, vaikka tällä hetkellä siitä ei ole nähtävissä 

viitteitä. mogale alloysin oston seurauksena konsernitaseen 

liikearvon määrä on merkittävästi noussut, minkä vuoksi fer-

rokromin ja muiden metalliseosten markkinoiden tulevalla 

kehityksellä on olennainen vaikutus arvonalentumisriskiin.

jos jatkossa ympäristölainsäädäntöä tai muuta ympäristöasi-

oiden sääntelyä muutetaan, se voi lisätä konsernin teollisten 

toimintojen kustannuksia, vaikka konserni on aktivoinut 

ympäristövastuut velaksi taseeseen tämän hetken parhaan 

arvion ja pääosin ulkopuolisten asiantuntijoiden raporttien 

perusteella. 

konsernin 
altistuminen 

valuuttakurssiriskeille 
lisääntynyt
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eri maiden omaa maantieteellisesti rajattua tuotantoa 

suojaavat protektionistiset toimet saattavat lisääntyä, esi-

merkiksi raaka-aineiden vientitullien tai –rajoitusten kautta, 

mikä voi muuttaa yleistä toimialan liiketoimintalogiikkaa tai 

saattaa edellyttää jalostusasteen nostoa.

etelä-afrikassa energian saatavuuteen ja erityisesti hintaan 

liittyvät riskit ovat nousussa. etelä-afrikassa on myös julki-

sessa keskustelussa nostettu viime aikoina esillä aloitteita 

julkisen vallan omistusosuuden lisäämisestä mineraalitoi-

minnoissa, millä ei ainakaan toistaiseksi oleteta olevan vai-

kutusta konsernin toimintoihin.

merkittÄVÄt lÄHipiiritapaHtumat

kolmannella vuosineljänneksellä tai sen jälkeen, seuraavat 

lähipiiritapahtumat on tehty tai niistä on sovittu.

konsernin lähipiiriin kuuluva kermas limited on katsauskau-

den päättymisen jälkeen sitoutunut antamaan Ruukki south 

africa (Pty) limited –nimiselle Ruukki Group -konsernin 

tytäryhtiölle vakuuden mogale alloys (Pty) limitedin ympä-

ristövastuisiin liittyen. tämä vakuus annetaan Ruukki Group 

Oyj:n osakkeina, joita kermas limited on sitoutunut pant-

taamaan määrän, joka vastaa viittä prosenttia tällä hetkellä 

liikkeelle lasketuista Ruukki Group Oyj:n osakkeista.

katsauskaudella konsernin mineraaliliiketoiminta on ostanut 

kromimalmirikastetta noin 0,2 miljoonalla eurolla lähipiiriin 

kuuluvan tahon määräysvaltayhteisöltä. konsernin emo-

yhtiö on maksanut noin 0,1 miljoonan euron konsultointi-

laskun lähipiirin kuuluvan henkilön vaikutusvaltayhteisölle. 

talonrakentamisliiketoiminta on tehnyt katsauskauden 

aikana myyntisopimuksia henkilöstönsä kanssa kuudesta 

talosta, joiden toimitus tapahtuu vuosien 2009 ja 2010 ai-

kana ja joiden kokonaisarvo sisältäen arvonlisäveron on 0,8 

miljoonaa euroa. 

VastuiDen muutoksista

konsernin sahaliiketoiminnan tytäryhtiö junnikkala Oy:llä 

on 3,8 miljoonaa euroa pankkilainaa, johon liittyy kove-

nanttiehtoja. nämä kovenantit on sidottu junnikkalan oma-

varaisuusasteeseen ja korollisten velkojen ja käyttökatteen 

suhteeseen. Perustuen junnikkalan toistaiseksi heikkoon 

taloudelliseen menestykseen, on mahdollista, että joku 

näistä ehdoista rikkoutuu tämän tilikauden päättyessä, mikä 

voi johtaa lainan luottoehtojen muuttamiseen tai luoton 

takaisinmaksuvelvoitteeseen.  

mogale alloysin viivästetyn kauppahinnan maksu, joka on 

sidottu ympäristölupien saantiin, tulee ensimmäisen sulaton 

osalta käynnistymään neljännellä vuosineljänneksellä. tämä 

maksuvelvoite on koko maksamattomasta ehdollisesta kaup-

pahinnasta (kaikkiaan 600 miljoonaa randia) noin neljäsosa, 

ja se maksetaan myyjille noin 4,5 vuoden kuluessa tasaerinä 

korkoineen.

sylvania Resources limitedin yhdistymisen purkautuminen ei 

aiheuttanut sopimuksen purkuun liittyvää sopimussakkoa.

edellä mainittujen asiakokonaisuuksien lisäksi muita mer-

kittäviä muutoksia veloissa tai vastuissa ei ole tapahtunut 

verrattuna edellisen vuosineljänneksen lopun tilanteeseen.

sylvania  
Resources  

limitedin yhdistyminen 
purkautunut
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taulukkO-Osa

1.1. - 30.9.2009   

1.000 euR Puunjalostus mineraali segmentteihin
kuulumattomat

Oikaisut ja 
eliminoinnit konserni

liikevaihto

ulkopuolisilta 89 452 43 730 0 133 182

muilta segmenteiltä 39 0 190 -229 0

segmentin liikevaihto 89 490 43 730 190 -229 133 182

tulos

segmentin käyttökate 5 583 2 601 -6 884 0 1 300

segmentin liikevoitto 1 501 -12 565 -6 929 0 -17 993

segmentin voitto 1 115 -14 777 4 553 -4 600 -13 710

1.1. - 30.9.2008   

1.000 euR Puunjalostus mineraali segmentteihin 
kuulumattomat

Oikaisut ja 
eliminoinnit konserni

liikevaihto

ulkopuolisilta 107 896 0 2 304 0 110 200

muilta segmenteiltä 596 0 200 -796 0

segmentin liikevaihto 108 492 0 2 504 -796 110 200

tulos

segmentin käyttökate 11 622 0 -9 822 -664 1 136

segmentin liikevoitto -5 970 0 -20 281 -663 -26 914

segmentin voitto -10 022 0 -989 -9 362 -20 373

1.1. - 31.12.2008   

1.000 euR Puunjalostus mineraali segmentteihin 
kuulumattomat

Oikaisut ja 
eliminoinnit konserni

liikevaihto

ulkopuolisilta 144 066 12 308 2 308 -16 158 665

muilta segmenteiltä 840 0 381 -1 221 0

segmentin liikevaihto 144 906 12 308 2 689 -1 237 158 665

tulos

segmentin käyttökate 14 567 1 880 -13 176  -930 2 342

segmentin liikevoitto -13 634 -999 -31 121 -930 -46 684

segmentin voitto -21 487 -49 -12 021 -7 810 -41 367

seGmenttikOhtainen talOuDellinen kehitys, jatkuvat tOiminnOt
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Varojen jakautuminen segmenteittÄin

1.000 euR Puunjalostus mineraali segmentteihin
kuulumattomat

Oikaisut ja 
eliminoinnit konserni

30.9.2009 84 867 423 610 387 330 -288 233 607 574

31.12.2008 85 676 57 943 453 102 -33 446 563 275

liikearVon jakautuminen segmenteittÄin

1.000 euR 30.9.2009 % 31.12.2008 % muutos

jatkuvat toiminnot

Puunjalostus 25 419 11,7 % 25 418 29,1 % 1

mineraaliliiketoiminta 191 764 88,3 % 61 830 70,9 % 129 934

jatkuvat toiminnot yhteensä 217 183 100,0 % 87 248 100,0 % 129 935
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1.000 euR
1.1.- 

30.9.2009 
9 kk

1.1.-
30.9.2008 

9 kk

1.7.-
30.9.2009 

3 kk

1.7.-
30.9.2008 

3 kk

1.1.-
31.12.2008 

12 kk

jatkuvat toiminnot

liikevaihto 133 182 110 200 45 048 34 374 158 665

liiketoiminnan muut tuotot 731 1 350 332 515 1 273

liiketoiminnan kulut -132 697 -110 440 -44 734 -34 352 -157 766

suunnitelman mukaiset poistot -19 293 -5 790 -7 524 -2 023 -10 839

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 83 27 17 -180 171

arvonalentumiset 0 -22 261 0 -19 615 -38 187

liikevoitto -17 993 -26 914 -6 862 -21 282 -46 684

Rahoitustuotot ja -kulut 1 474 8 856 1 586 2 691 5 143

Voitto ennen veroja -16 519 -18 058 -5 276 -18 591 -41 541

tuloverot 2 809 -2 315 1 260 -881 174

tilikauden voitto jatkuvista 
toiminnoista -13 710 -20 373 -4 016 -19 472 -41 367

lopetetut toiminnot

tilikauden voitto lopetetuista 
toiminnoista 0 3 020 0 1 586 8 680

tilikauden voitto -13 710 -17 354 -4 016 -17 885 -32 687

jakautuminen

emoyhteisön omistajille -9 949 -17 451 -6 276 -17 679 -31 386

määräysvallattomille omistajille -3 761 97 2 260 -206 -1 301

yhteensä -13 710 -17 354 -4 016 -17 885 -32 687

emoyhteisön omistajille kuuluvasta 
voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

laimentamaton (euR), jatkuvat toiminnot -0,04 -0,07 -0,14

laimennusvaikutuksella oikaistu (euR), 
jatkuvat toiminnot -0,04 -0,07 -0,14

laimentamaton (euR), lopetetut toiminnot - 0,01 0,03

laimennusvaikutuksella oikaistu (euR), 
lopetetut toiminnot - 0,01 0,03

konsernin laaja tuloslaskelma

1.000 euR 1.1.- 
30.9.2009

1.1.-
30.9.2008

1.7.-
30.9.2009

1.7.-
30.9.2008

1.1.-
31.12.2008

muut laajan tuloksen erät

ulkomaiseen yksikköön liittyvät 
muuntoerot 6 576 -100 -535 456 1 026

muihin laajan tuloksen eriin liittyvät 
verot -2 345 -3 197 -108 -379

muut laajan tuloksen erät verojen 
jälkeen 4 230 -103 -338 348 646

tilikauden laaja tulos -9 480 -17 456 -4 354 -17 537 -32 041

tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

emoyhteisön omistajille -5 717 -17 553 -2 847 -17 331 -30 739

määräysvallattomille omistajille -3 763 97 -1 508 -206 -1 301

kOnseRnin tulOslaskelmayhteenvetO, jatkuvat tOiminnOt
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kOnseRnin taseyhteenvetO

1.000 euR 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008

Varat

pitkäaikaiset varat

sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet

liikearvo 217 183 25 436 87 248

Osakkuusyhtiöosakkeet 4 378 1 666 1 770

muut aineettomat hyödykkeet 107 109 6 293 72 137

sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet yhteensä 328 670 33 394 161 155

aineelliset hyödykkeet 91 756 66 962 69 633

muut pitkäaikaiset varat 35 583 5 985 23 366

pitkäaikaiset varat yhteensä 456 009 106 342 254 154

lyhytaikaiset varat

vaihto-omaisuus 46 429 33 473 40 419

myyntisaamiset ja muut saamiset 42 455 37 071 36 672

eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 3 610 220 072 186 485

muut rahoitusvarat 775 767 133

Rahavarat 58 297 108 565 45 413

lyhytaikaiset varat yhteensä 151 566 399 947 309 121

Varat yhteensä 607 574 506 289 563 275

oma pÄÄoma ja Velat

emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 23 642 23 642 23 642

ylikurssirahasto 25 740 25 740 25 740

uudelleenarvostusrahasto 2 193 969 2 193

sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 263 991 340 690 328 025

kertyneet voittovarat -35 565 -8 555 -30 658

emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma 280 001 382 486 348 943

määräysvallattomat omistajat 14 022 1 161 7 768

oma pääoma yhteensä 294 023 383 647 356 710

Velat

Pitkäaikaiset velat 174 952 55 622 140 925

lyhytaikaiset velat

saadut ennakot 10 815 14 969 13 215

muut lyhytaikaiset velat 127 784 52 051 52 425

lyhytaikaiset velat yhteensä 138 599 67 021 65 640

Velat yhteensä 313 551 122 642 206 565

oma pääoma ja velat yhteensä 607 574 506 289 563 275
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1.000 euR 30.9.2009 30.9.2008 31.12.2008

käteisvarat 58 297 108 565 45 413

korolliset saamiset

lyhytaikaiset 3 688 220 213 186 571

Pitkäaikaiset 16 816 1 725 17 337

korolliset saamiset yhteensä 20 504 221 939 203 909

korolliset velat

lyhytaikaiset 10 771 20 153 13 092

Pitkäaikaiset 26 142 34 745 23 095

korolliset velat yhteensä 36 913 54 898 36 187

YHteensÄ, netto 41 887 275 605 213 135

YHteenVeto konsernitaseen aineellisista ja aineettomista HYÖDYkkeistÄ

1.000 euR  aineelliset 
hyödykkeet 

 aineettomat 
hyödykkeet 

hankintameno 1.1.2009 118 012 185 429

 lisäykset  33 117 177 754

 vähennykset  -6 181 0

hankintameno 30.9.2009 144 947 363 183

hankintameno 1.1.2008 49 351 45 871

lisäykset 80 428 148 706

vähennykset  -11 767 -9 148

hankintameno 31.12.2008 118 012 185 429

YHteenVeto konsernitaseen raHaVaroista sekÄ korollisista saamisista ja Veloista  
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kOnseRnin RahaviRtalaskelmayhteenvetO

1.000 euR 1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2008 1.1.-31.12.2008

tilikauden voitto -13 710 -17 354 -32 687

Oikaisut tilikauden voittoon 24 506 15 053 26 736

maksut tulevia johdon palkkioita varten yrityshankintoihin 
liittyen -6 479 0 0

käyttöpääoman muutos -3 367 3 598 4 999

liiketoiminnan rahavirta 950 1 297 -952

tytär- ja osakkuusyritysten hankinta -99 311 -11 559 -89 162

yrityshankintojen lisäkauppahintaerät ja osto-optioiden 
toteutus 0 -114 -403

tytär- ja osakkuusyritysten myynti 978 11 465 11 111

käyttöomaisuusinvestoinnit ja muut investointierät -9 376 -25 283 -39 879

investointien rahavirta -107 709 -25 492 -118 334

Omien osakkeiden osto -53 980 0 -12 273

maksetut osingot -10 170 -12 501 -12 433

tehdyt talletukset 182 813 -88 360 -52 770

tehdyt muut sijoitukset 0 173 562 173 056

saadut rahoitustuotot, muut kuin liiketoimintaan liittyvät 1 084 7 039 14 741

lainojen nostot 5 879 13 809 16 731

lainojen takaisinmaksut ja muut rahoituserät -5 966 -9 302 -10 839

rahoituksen rahavirta 119 660 84 248 116 214

rahavarojen muutos   12 900 60 053 -3 071
 
 
yllä olevassa rahavirtataulukossa mogale alloysin hankintaan liittyvä, osana hankintaa toukokuussa 2009 maksettu noin 6,5 miljoonan 
euron maksusuoritus konsernin ulkopuoliseen rahastoon, josta seuraavan viiden vuoden aikana maksetaan mogalen avainhenkilöiden 
kannustepalkkioita, on sisällytetty liiketoiminnan rahavirtaan.
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laskelma kOnseRnin Oman PääOman muutOksesta

1.000 euR a B C D e F G h i

oma pääoma 31.12.2007 23 642 25 740 969 340 690 -1 080 19 694 409 655 1 995 411 650

Osingonjako -12 033 -12 033 -986 -13 019

tilikauden laaja tulos 1-9/2008 -103 -17 451 -17 553 505 -17 048

Optiokulujen vastaerä 736 736 736

tytäryritysten hankinnat ja luovutukset 1 682 1 682 -354 1 328

oma pääoma 30.9.2008 23 642 25 740 969 340 690 -1 183 -7 372 382 486 1 161 383 647

tilikauden laaja tulos 10-12/2008 749 -13 935 -13 186 -1 806 -14 992

Optiokulujen vastaerä 142 142 142

Omien osakkeiden osto -12 665 -12 665 -12 665

tytäryritysten hankinnat ja luovutukset 1 224 -9 060 -7 836 8 413 578

oma pääoma 31.12.2008 23 642 25 740 2 193 328 025 -434 -30 224 348 943 7 768 356 710

Osingonjako 0 -115 -115

tilikauden laaja tulos 1-9/2009 4 408 -10 125 -5 717 -3 763 -9 480

Optiokulujen vastaerä 795 795 795

Omien osakkeiden osto -53 980 -53 980 -53 980

Pääoman palautus -10 055 -10 055 -10 055

tytäryritysten hankinnat ja luovutukset 0 10 132 10 132

muut muutokset 15 15 15

oma pääoma 30.9.2009 23 642 25 740 2 193 263 991 3 974 -39 539 280 001 14 022 294 023

a ....... Osakepääoma 

B ....... ylikurssirahasto 

C ....... käyvän arvon ja uudelleenarvostusrahastot 

D ....... sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 

e ....... muuntoero 

F ....... kertyneet voittovarat 

G ....... emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma         

           yhteensä 

h ....... määräysvallattomat omistajat 

i ........ Oma pääoma yhteensä
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muita avainlukuja, jatkuvat tOiminnOt

yRityshankinnat ja myynnit

1-9/2009 
30.9.2009

1-9/2008 
30.9.2008

1-12/2008 
31.12.2008

Bruttoinvestoinnit, meuR 210,9 66,9 235,4

% liikevaihdosta 158,3 % 60,7 % 148,4 %

henkilöstö keskimäärin 792 359 418

henkilöstö kauden lopussa 932 348 721

Osakkeen alin kurssi, euR 1,04 1,55 1,02

Osakkeen ylin kurssi, euR 2,29 2,99 2,99

kauden kaupankäyntivolyymilla painotettu  
keskikurssi, euR 1,61 2,20 2,03

Osakekannan markkina-arvo, meuR 501,2 487,3 333,5

Osakkeiden vaihto, meuR 450,9 697,9 884,6

Osakkeiden vaihto, % 107,6 % 109,3 % 149,9 %

mogale alloysin hankinta

kolmannen vuosineljänneksen aikana Ruukki Group –kon-

serni ei ole toteuttanut uusia yrityshankintoja, mutta toisella 

neljänneksellä hankitun mogale alloysin hankintamenoa on 

tarkennettu kaupan toteutuneiden transaktiokulujen pe-

rusteella, mikä on laskenut konserniliikearvon määrää 0,1 

miljoonalla eurolla.

lappipanelin liiketoiminnan myynti

sahaliiketoiminnan tytäryhtiön lappipaneli Oy:n liiketoimin-

nan myynti pantiin täytäntöön marraskuun 2009 alussa. 

myydyt omaisuuserät siirtyvät ostajille kahdessa osassa 

vuoden loppuun mennessä.

myytyjen omaisuuserien kauppahinta on 14,6 miljoonaa 

euroa.

kaupan perusteella neljännelle vuosineljännekselle realisoi-

tuu noin 2,0 miljoonan euron myyntivoitto.

lappipaneli Oy säilyy kaupan jälkeen osana Ruukki Group 

-konsernia, ja sampo Pankkia kohtaan käynnistetyt juridiset 

prosessit ovat edelleen keskeneräisiä.
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laaDintaPeRiaatteet

tämä osavuosikatsaus on laadittu ias 34 –standardin mukai-

sesti. Ruukki Group Oyj soveltaa samoja laskentaperiaatteita 

sekä iFRs:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita kuin vuoden 

2008 tilinpäätöksessä sillä poikkeuksella, että konserni on 

muuttanut toiminnallisten segmenttien esittämisen uudistetun 

iFRs 8 -standardin mukaiseksi. 1.1.2009 alkaen konsernilla 

on ollut kaksi raportoitavaa segmenttiä: puunjalostus- ja mi-

neraaliliiketoiminta. lisäksi osavuosikatsauksen taulukoiden 

esitystapa ja terminologia on muuttunut jonkin verran ias 

1 –standardin muutoksen vuoksi. lisäksi konserni soveltaa 

uudistettua iFRs3-standardia 1.7.2009 jälkeen toteutettaviksi 

aiottuihin tai tuleviin yrityshankintoihin.

Osavuosikatsauksen laatiminen iFRs:n mukaan edellyttää joh-

don arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen 

varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen 

raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. vaikka arviot 

perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, 

on mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauk-

sessa käytetyistä arvoista.

Osavuosikatsauksen vertailuluvut tilikaudelta 2008 ovat jatku-

vien toimintojen lukuja, joissa ei ole mukana tilikauden 2008 

aikana myytyjä toimintoja, minkä vuoksi vertailuluvut eivät 

vastaa aikaisemmin raportoituja lukuja.

tulos ennen rahoituseriä, poistoja ja arvonalentumisia (käyt-

tökate) on määritetty seuraavalla kaavalla:

käyttökate = liikevoitto + poistot + arvonalentumiset

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta sisältyy sekä käyttökat-

teeseen että liikevoittoon.

hankitut omat osakkeet on esitetty vähennyksenä konsernin 

sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. 

taulukoiden luvut on pyöristetty yhteen desimaaliin, mikä tulee 

ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa. tuloslaskelman 

muuntokurssina on käytetty kunkin katsauskauden keskikurs-

sia ja taseen muuntokurssina katsauskauden päätöshetken 

kurssia.

tunnusluvut on laskettu tilikauden 2008 tilinpäätöksen mukai-

silla kaavoilla.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

espoossa, 5.11.2009

Ruukki GROuP Oyj

hallitus 
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OsavuOsikatsauksen 
liitetieDOt ja muuta tietOa
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tietoa osakkeenomistajista

yhtiöllä oli 30.10.2009 yhteensä 3.932 osakkeenomistajaa, 

joista hallintarekisteröityjä oli 10 kappaletta. liikkeeseen las-

kettujen osakkeiden lukumäärä 30.10.2009 oli 261.034.022 

osaketta.

muutokset osakkeiDen mÄÄrÄssÄ ja 

osakepÄÄomassa katsauskauDella

ylimääräisen yhtiökokouksen 24.2.2009 tekemän päätöksen 

mukaisesti hallituksella on tällä hetkellä ylimääräinen val-

tuutus hankkia enintään 26.000.000 omaa osaketta. tämä 

valtuutus on voimassa 24.2.2010 saakka. yhtiö oli hankkinut 

valtuutuksen perusteella 21.840.000 omaa osakettaan loka-

kuun loppuun mennessä, mikä vastaa noin 8,37 % kaikkien 

osakkeiden määrästä.

ylimääräisen yhtiökokouksen 24.2.2009 valtuutukseen pe-

rustuen Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti katsauskauden 

jälkeen luovuttaa 52.083 yhtiön hallussa olevaa omaa osa-

ketta Ruukki yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja thomas hoyerille 

osana hänen kannustinjärjestelyään.

Optio-oikeuksien aiheuttamassa mahdollisessa laimennus-

vaikutuksessa ei ole tapahtunut muutoksia verrattuna kon-

sernin vuoden 2008 vuosikertomuksessa esitettyyn tietoon.

YHtiÖn osake

Ruukki Group Oyj:n osake (RuG1v) on listattu nasDaQ 

OmX helsingin keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teolli-

suustuotteet ja -palvelut toimialaryhmässä.

yhtiön osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 1,04 

(1-9/2008: 1,55) ja 2,29 (2,99) euron välillä. Osakkeiden ko-

konaisvaihto katsauskaudella oli 280.814.742 (317.131.423) 

osaketta, mikä edustaa 107,6 % (109,3 %) katsauskauden 

päättymishetken rekisteröidystä osakekannasta. yhtiön 

osakkeen päätöskurssi katsauskauden päättyessä 30.9. oli 

1,92 (1,68) euroa. yhtiön koko rekisteröidyn osakekannan 

261.034.022 (290.034.022) osaketta markkina-arvo 30.9. 

päätöskurssilla oli 501,2 (487,3) miljoonaa euroa.

suurimmat osakkeenomistajat 30.10.2009: 

Osakkeenomistaja Osakkeita %

kermas limited 67 366 500 25,8

atkey limited 35 581 401 13,6

nordea Pankki suomi Oyj hallintarekisteröity 32 652 007 12,5

hanwa Company limited 30 000 000 11,5

Ruukki Group Oyj 21 787 917 8,3

nordea Pankki suomi Oyj 18 010 111 6,9

hino Resources Co. ltd 10 610 405 4,1

Djakov aida hallintarekisteröity 9 952 500 3,8

kankaala markku 8 802 686 3,4

skandinaviska enskilda Banken hallintarekisteröity 5 923 581 2,3

yhteensä 240 687 108 92,2

muut osakkeenomistajat 20 346 914 7,8

osakkeita yhteensä 261 034 022 100,0



Ruukki Group     Osavuosikatsaus 1.1.2009 – 30.9.2009

31

Ruukki Group     Osavuosikatsaus 1.1.2009 – 30.9.2009

yhtiö on saanut katsauskaudella 1.1. – 30.9.2009 tai sen 

jälkeen seuraavat liputusilmoitukset. liputusilmoitukset ovat 

kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön internet-sivuilta osoit-

teesta: http://www.ruukkigroup.fi/suomeksi/tiedotteet/

liputusilmoitukset.iw3.

16.1.2009: RCs trading Corporation ltd => alittaa 5 % »

19.1.2009: kermas limited => ylittää 25 % »

19.1.2009: Danske Bank a/s helsingin sivukonttori =>  »

ylittää 5 % (alittaa myöhemmin 5 %, jos johdannais-

kauppasopimukset toteutuvat)

19.1.2009: nordea Pankki suomi Oyj => alittaa 15 %  »

(alittaa kesäkuussa 2009 5 %, kun termiinisopimukset 

erääntyvät)

27.1.2009: kai mäkelän, Oy herttakakkonen ab:n ja Oy  »

herttaässä ab:n yhteenlaskettu omistusosuus => alittaa 

5 % 

5.2.2009: perustuen Ruukki Groupin tiedotteeseen hal- »

lituksen päätöksestä mitätöidä omia osakkeita: atkey 

limited:n omistus ylittää mahdollisesti 10 %

20.2.2009: Danske Bank a/s helsingin sivukonttori =>  »

yhä yli 5 % (alittaa myöhemmin 5 %, jos johdannais-

kauppasopimukset toteutuvat)

24.3.2009: Danske Bank a/s helsingin sivukonttori =>  »

alittaa 5 %

18.5.2009: kermas limited => olemassa oleva omistus  »

ylittää 15 %

28.5.2009: Bassanio services limited ja alwyn smit =>  »

yhteenlaskettu mahdollinen tuleva omistus alittaa 5 % 

28.5.2009: atkey limited ja aida Djakov => yhteenlas- »

kettu omistusosuus ylittää 20 % 

9.6.2009: Ruukki Group Oyj => omien osakkeiden omis- »

tus ylittää 5 %

30.6.2009: perustuen Ruukki Groupin tiedotteeseen hal- »

lituksen päätöksestä hankkia 100 % sylvania Resources 

limitedin osakekannasta => kermas limitedin kokonais-

omistus (osakkeet ja johdannaiset) alittaa mahdollisesti 

50 %, atkey limitedin omistus alittaa mahdollisesti 10 %, 

nordea Pankki suomi Oyj:n omistus alittaa mahdollisesti 

10 %, hanwa Company limitedin omistus alittaa mah-

dollisesti 10 %, Ruukki Group Oyj:n omien osakkeiden 

omistus alittaa mahdollisesti 5 % ja sylvanian osakkeen-

omistajan Dresdner Bank aG london Branchin omistus 

ylittää mahdollisesti 5 %

21.9.2009: nordea Pankki suomi Oyj => alittaa 10 %  »

(alittaa marraskuussa 2009 5 %, kun termiinisopimukset 

erääntyvät)

21.9.2009: kermas limited => olemassa oleva omistus  »

ylittää 20 %

23.10.2009: kermas limited => olemassa oleva omistus  »

ylittää 25 %

liPutusilmOitukset
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ruukki group oyj

keilasatama 5 

02150 espoo 

Puh. 010 440 7000  

Fax 010 440 7001

www.ruukkigroup.fi
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