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PROHA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.3. - 31.10.1999

- Liikevaihto 19,95 Mmk, kasvua viime vuoden vastaavasta
kaudesta 88,0 %

- Liikevoitto oli 2,18 Mmk, 10,9 % liikevaihdosta
- Yhtiö valmistelee strategian mukaisia yritysostoja
- Yhtiön hallitukseen on nimitetty Olle Ödman ja Klaus Cawén

Liikevaihto ja tuloskehitys
Proha Oyj -konsernin (myöhemmin Konserni) liikevaihto oli kahdeksan
kuukauden katsauskaudella 1.3. - 31.10.1999 yhteensä 19,95 Mmk
(vuonna 1998 vastaavan jakson liikevaihto oli 10,61 mk). Liikevaihto
kasvoi vuoden 1998 vastaavaan jaksoon verrattuna 88,0 %. (Konserni-
liikevaihtoon sisältyy 1.7.1999 ostetun Datamar Oy:n liikevaihto
5,94 Mmk 1.1. - 31.10.1999.)

Konsernin liikevoitto katsauskaudella oli 2,18 Mmk. Tulos ennen tilin-
päätössiirtoja ja veroja oli 1,45 Mmk. Tulosta rasittaa listau-
tumiskulu 0,96 Mmk, joka sisältyy rahoituskuluihin. Konsernin tulos
verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 0,91 Mmk. Edellisen tili-
kauden vastaavan ajanjakson liikevoitto oli 2,39 Mmk, tulos ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja 2,40 Mmk ja konsernin tulos verojen
ja vähemmistöosuuden jälkeen 1,51 Mmk. Verrattuna vastaavaan aikaan
edellisellä tilikaudella konsernin liikevoitto laski 8,7 % ja tulos
verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen 40,0%.

Henkilöstö
Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 72 henkilöä,
missä on kasvua edellisestä osavuosikatsauskaudesta 5 henkeä.
Henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä. Rekrytointia on vaikeut-
tanut alalla vallitseva pula osaavista työntekijöistä.

Rahoitus ja investoinnit
Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 47,35 Mmk.
Taseen loppusumma on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna 375 %, kasvu on pääosin aiheutunut listautumisen tuotta-
masta oman pääoman lisäyksestä. Konsernin likvidit varat olivat
34,08 Mmk (10/1998 1,41 Mmk). Konsernin likvidien varojen huomattava
kasvu johtuu listautumisannista, jossa yhtiölle kerättiin yhteensä
noin 31 Mmk uutta pääomaa kasvun ja tuotekehityksen rahoittamiseksi.

Konsernin merkittävin investointi oli Datamar Oy:n enemmistöosuuden
hankinta 1.7.1999. Osakkeista maksettu kauppahinta oli 0,5 Mmk.

Tuotekehityksen osalta on edetty suunnitelmien mukaisesti. Paperit-
tomaan taloudenpitoon tähtäävä ja Internet-teknologiaan perustuva
'ProCountor.com' -projekti on käynnistynyt suunnitellusti ja projek-
tiin liittyvä neuvontapalvelu on aloitettu marraskuussa 1999.

Prohan kehittämällä WAP-teknologiaan perustuvalla arvopaperikauppa-
järjestelmällä tehtiin tiettävästi maailman ensimmäinen WAP-pohjainen
pörssitoimeksianto 5.10.1999.

Artemis Views-tuoteperheen kanssa yhteensopiva Internet-pohjainen
työaikaraportointijärjestelmä, Web TrackView on tuotteistettu.



Listautuminen
Proha Oyj teki lokakuussa listautumisannin, joka koostui osake-
myynnistä ja osakeannista. Osakemyynti oli 400.000 osaketta ja
osakeanti 700.000 osaketta. Osakeannissa yhtiölle kerättiin uutta
pääomaa yhteensä noin 31 Mmk.

Osakkeen hinta oli instituutio- ja yleisöannissa 7,8 euroa ja henki-
löstöannissa 7,02 euroa. Yhtiön osakkeet merkittiin arvo-osuusjär-
jestelmään 17.9.1999. Osakkeiden noteeraus alkoi Helsingin Pörssin
NM-listalla 15.10.1999.

Konsernirakenteen kehitys
Katsauskauden aikana Proha Oyj on vaihtanut tytäryhtiöidensä Projekti-
hallinto Oy Prohan ja Intellisoft Oy:n vähemmistöosuudet omiin osak-
keisiinsa hankkien näin haltuunsa yhtiöiden koko osakekannan sekä
ostanut osakkuusyhtiönsä Datamar Oy:n osake-enemmistön. Yhtiön osuus
Datamar Oy:n osakkeista kasvoi 36 %:sta 78 %:iin ja äänistä 46 %:sta
93 %:iin.

Katsauskauden jälkeen Proha on kasvattanut omistusosuutensa Datamar
Oy:ssä 91%:iin. Pyrkimyksenä on kasvattaa omistus 100%:iin.

Proha-konsernin strategia tähtää pohjoismaiseen laajentumiseen ja
nopeaan kasvuun. Tähän liittyen yhtiö neuvottelee parhaillaan ak-
tiivisesti yritysostoista, joista ensimmäisten odotetaan toteutuvan
kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Konsernin tuloslaskelma 1.3.1999 - 31.10.1999 (8kk)

OSAVUOSI
TULOSLASKELMA

Proforma
(1000 mk) (1000 mk) (1000 mk)
3/1999- 3/1998- 3/1998-
10/1999 10/1998 2/1999
(8 kk) (8 kk) (12 kk)

Liikevaihto 19 954 10 612 18 753
Liiketoiminnan muut tuotot - - -
Materiaalit ja palvelut

Ostot -3 240 -3 527 -2 671
Henkilöstökulut -8 865 -2 999 -5 430
Suunnitelman mukaiset poistot -190 - -53
Poisto konserniaktiivasta -244 -225 -337
Liiketoiminnan muut kulut -5 232 -1 469 -6 223

----------------------------
-17 771 -8 220 -14 715

Liikevoitto 2 183 2 392 4 038

Rahoitustuotot ja -kulut -731 3 -144

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja 1 452 2 395 3 894
Suunnitelman alittavat poistot - - 67
Välittömät verot -404 -651 -1 229

----------------------------



Tilikauden tulos 1 048 1 744 2 732
Vähemmistön osuus -143 -235 -818

----------------------------
Konsernin tulos 905 1 509 1 914

OSAVUOSI
TASE
Vastaavaa 10/1999 10/1998 2/1999
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 137 - -
Konserniaktiiva 987 700 700
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 535 350 3
Muut aineelliset hyödykkeet 779 - -
Muut osakkeet 3 669 2 916 3 140

----------------------------
6 107 3 966 3 843

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Myyntisaamiset 5 292 3 042 3 511
Lainasaamiset 184 838 350
Siirtosaamiset 1 683 703 755

----------------------------
7 159 4 583 4 616

Rahoitusarvopaperit 987 - -
Rahat ja pankkisaamiset 33 094 1 410 2 401

47 347 9 959 10 860

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 880 30 30
Uusanti - - 4
Ylikurssirahasto 31 221 - -
Vararahasto - 35 35
Edellisten tilikausien voitto 666 920 633
Tilikauden tulos 905 1 509 1 914

----------------------------
33 672 2 494 2 616

Pääomalaina 1 302 - -
----------------------------
34 974 2 494 2 616

Vähemmistö 737 562 1 145
Konsernireservi 755 - -
Tilinpäätösiirtojen kertymä
Poistoero - 67 -

----------------------------
- 67 -

Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Eläkelainat 850 916 851
Muut pitkäaikaiset velat 2 135 791 997

----------------------------
2 985 1 707 1 848

Lyhytaikainen
Eläkelainat - - 64



Saadut ennakot 963 200 298
Ostovelat 2 349 730 1 307
Muut lyhytaikaiset velat 363 2 936 299
Siirtovelat 4 221 1 263 3 284

----------------------------
7 896 5 129 5 252

Vastattavaa yhteensä 47 347 9 959 10 860

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Konsernin rakenne
Datamar Oy on tullut osaksi konsernia kuluvalla kaudella heinäkuun
alusta. Datamar Oy:n tilikausi on jo edellisenä vuotena ollut kalen-
terivuosi. Osavuosikatsauksessa Datamarin liikevaihto on huomioitu
kalenterivuoden alusta,kun taas heinäkuuhun mennessä syntynyt
tulos on eliminoitu hankintamenoa vastaan. Näin konserniaktiivaksi
muodostui 528 tmk, josta on tehty osavuosikatsauksen ajalta poisto.
Kuluvalla kaudella Datamar on kasvattanut tulostaan heinäkuun
jälkeen 695 tmk.

Listautumiskulut
Osavuosikatsauksen tulosta rasittavat 960 tmk määräiset listautumis-
kulut, jotka on esitetty tuloslaskelman rahoituskuluissa. Listauksen
järjestäjän palkkio on kirjattu ylikurssirahastosta.

Konsernireservi
Ennen listautumista vähemmistöosakkaat ovat vaihtaneet vähemmistö-
osuutensa emoyhtiön osakkeiksi, tämän tuloksena konserniin on muodos-
tunut 755 tmk konsernireservi, jota osavuosikatsauksessa ei ole
tuloutettu.

Verot
Konsernin verot on kirjattu tilikaudella voimassa olevan verokannan
mukaisina.

Konsernin tunnusluvut 1.3.1999 - 31.10.1999 (8kk)

10/1999 10/1998 02/1999
(8 kk) (8 kk) (12kk)

Liikevaihto 19 954 tmk 10 612 tmk 18 753 tmk
Liikevoitto 2 183 tmk 2 392 tmk 4 038 tmk
Tulos per osake 0,30 mk 0,50 mk 0,88 mk
Oma pääoma per osake 9,09 mk 0,83 mk 0,87 mk
Henkilöstö 72 30 33

Osakekohtainen tulos on laskettu osakeantioikaistuilla kappale-
määrillä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Hallituksen kokoonpanon muutos
Proha Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.12.1999 valittiin yhtiön
hallituksen jäseniksi Olle Ödman ja Klaus Cawén. Ruotsalainen Ödman



omaa laajan ja pitkäaikaisen kokemuksen liiketoiminnan kehittämisestä
erityisesti ruotsalaisissa ja norjalaisissa tietotekniikka-alan
yrityksissä (mm. Databolin AB, Perinet AS, Metagroup Sweden AB).
Cawén on Kone Oyj:n johtoryhmän jäsenenä vastuussa KONEen yritys-
kaupoista ja alliansseista. Prohan hallituksesta eroaa Lars Nyqvist,
jäseninä jatkavat Pekka Pere ja Pekka Mäkelä.

Osakepääoman korotus
Ylimääräinen yhtiökokous 7.12.1999 päätti korottaa Proha Oyj:n osake-
pääomaa rahastoannilla 148.097,92 eurosta 4.813.182,40 euroon korot-
tamalla osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo maksutta 0,04 eurosta
1,30 euroon siten, että korotusta vastaava määrä yhteensä
4.665.084,48 euroa siirretään yhtiön ylikurssirahastosta osakepää-
omaan.

Henkilökunnalle ja avainhenkilöille suunnattu osakeanti ja
optiojärjestely
Henkilöstön kannustinjärjestelmän luomiseksi ylimääräinen yhtiökokous
7.12.1999 valtuutti hallituksen laskemaan liikkeeseen 5.700 osaketta.
Niihin liittyy yhteensä 57.000 optio-oikeutta, joilla voidaan merkitä
enintään 57.000 osaketta. Osakkeiden merkintähinta on 7,8 euroa ja
optioiden merkintähinta on 8 euroa.

Lisäksi osana kannustinjärjestelmää yhtiökokous valtuutti hallituksen
vuoden kuluessa päättämään suunnatusta osake- ja optioannista, joka
käsittää enintään 1.700 osaketta ja optioiden perusteella enintään
17.000 osaketta. Valtuutuksen perusteella toteutetaan henkilöstön
kannustinjärjestelmä konserniin myöhemmin palkattaville työtekijöille.
Osakkeiden merkintähinta on 7,8 euroa osakkeelta tai hallituksen
toisin päättäessä päätöksentekohetken markkinahinta. Osakkeiden
merkintähinta optio-oikeuksilla on 8 euroa tai hallituksen toisin
päättäessä osakkeen markkinahinta lisättynä kohtuullisella preemiolla.

Hallituksen valtuutus korkeintaan 720.000 osakkeen osakeantiin
Yhtiökokous valtuutti 7.12.1999 hallituksen yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien päättämään yhdellä tai useammalla kerralla
osakepääoman korottamisesta siten, että uusmerkinnässä voidaan antaa
enintään 720.000 uutta osaketta. Valtuutus on tarkoitettu käytet-
täväksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä.

Toimitilat
Prohan Espoon toimitilojen peruskorjaus ja yli 400 m2 laajennus
valmistuivat elokuussa 1999. Lahden toimipisteen toimitilat laajenevat
lähiaikoina. Konsernin toimipisteet sijaitsevat Espoossa, Lahdessa
ja Espanjan Malagassa.

Loppuvuoden 1999 näkymät

Proha-konsernin strategia tähtää pohjoismaiseen laajentumiseen ja
nopeaan kasvuun. Tähän liittyen yhtiö neuvottelee parhaillaan aktii-
visesti yritysostoista, joista ensimmäisten odotetaan toteutuvan
ennen kuluvan vuoden loppua.

Listautumisen jälkeen Konsernin tase ja rahoitustilanne ovat erin-
omaiset ja vahvistavat Prohan strategisia kasvutavoitteita. Konsernin
tilauskanta on hyvä, ja asiakaskannan odotetaan laajenevan. Luotto-
tappioita ei ole ollut eikä niitä ole näköpiirissä.



Yhtiön toiminnalle on tyypillistä, että vuosikolmannes marras-helmi-
kuu on taloudellisesti kannattavin. Katsauskauden jälkeen liike-
toiminta on edennyt odotetusti. Konsernin liiketoiminta tulee
olemaan kannattavaa ja kasvamaan huomattavasti aikaisempiin tili-
kausiin verrattuna. Konsernin johto pitää alkuperäisen 12 kk:n tili-
kauden 36 Mmk:n liikevaihtoennustetta (2/2000) haastavuudestaan
huolimatta edelleen mahdollisena.

Espoossa 17.12.1999
Proha Oyj:n hallitus

Tilikausi, tilinpäätös ja osavuosikatsaukset
Konserni on muuttanut tilikautensa kalenterivuodeksi. Kuluva tilikausi
on 10 kuukauden mittainen ja päättyy 31.12.1999. Proha Oyj -konsernin
tilinpäätöstiedot ajalta 1.3.1999 - 31.12.1999 julkistetaan 10.3.2000.
Jatkossa Konserni julkistaa vuosittaiset osavuosikatsaukset tilikauden
ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta, kuudelta kuukaudelta ja yhdeksältä
kuukaudelta.

Osavuosikatsauksen luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Lisätietoja:

PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000
pekka.pere@proha.fi
http://www.proha.fi


