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PROHA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2000

- Yhtiön kasvu oli poikkeuksellisen nopeaa ja kannattavuus hyvä.
- Liikevaihto 18,4 Meur (109,4 Mmk), kasvua edelliseen vuoteen 418%
- Voitto ennen veroja 2,8 Meur (16,8 Mmk), 15,4% liikevaihdosta,

kasvua 996%
- Yhdysvaltalaisen Artemis Management Systemsin kauppa saatettiin

päätökseen suunnitelmien mukaisesti.
- Toteutetut ja sovitut yritysostot nostivat Prohan johtavaksi pro-

jektijohtamisen tietotekniikan toimittajaksi maailmassa.
- Prohan kansainvälinen tytäryhtiöverkosto kattaa laajentumisen jäl-

keen seuraavat maat: Suomi, Norja, USA, Iso-Britannia ja Japani.
- Sovittujen yritysostojen toteuduttua tytäryhtiöverkosto kattaa li-

säksi Saksan, Ranskan, Italian, Singaporen ja Etelä-Korean.

Prohan strategiana on olla vahvin projektijohtamisen tietotekniikan
toimittaja maailman kaikilla suurilla markkina-alueilla sekä innova-
tiivisin talousjohtamisen uudistaja.

Prohan tavoitteena on kasvaa orgaanisesti 25-30% vuonna 2001. Nope-
asta kasvusta huolimatta yhtiön liiketoiminnan kannattavuustavoite
vuodelle 2001 on 10-15% ennen veroja, goodwill-poistoja ja varausten
muutosta.

Jatkossa Proha toimii edelleen aktiivisena osapuolena markkinoiden ra-
kennemuutoksessa. Yhtiö tulee kasvamaan orgaanisen kasvun lisäksi
myös strategisten yrityskauppojen kautta. Yrityskauppoja tullaan teke-
mään projektijohtamisen liiketoiminta-alueella kansainvälisen jake-
lutien täydentämiseksi ja kansainvälisten tuoteyritysten hankkimi-
seksi sekä talousjohtamisen liiketoiminta-alueella ostamalla alan
parhaita yrityksiä tai osuuksia niistä. Yrityskaupoissa rajaudutaan
ostamaan vain vahvoja yhtiöitä, joilla on selkeä merkitys Prohan
strategian toteuttamisessa.

"Kuluvana vuonna toteutetun rakennemuutoksen osalta keskitymme tällä
hetkellä ostettujen yritysten haltuunottoon ja integrointiin
joustavasti toimivaksi kokonaisuudeksi. Kansainvälisen organisaation
haltuunotto on ollut haastavaa, mutta se on onnistunut ennakoitua pa-
remmin. Haltuunottoa on auttanut ratkaisevasti se, että osapuolet
ovat vanhastaan toisilleen hyvin tuttuja. Vuonna 2001 yksinkertais-
tamme yrityskauppojen seurauksena syntynyttä konsernirakennetta vas-
taamaan Prohan toiminnallista rakennetta", sanoo toimitusjohtaja
Pekka Pere.

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Proha-konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.-30.9.2000 oli
18,4 Meur, kun se vuotta aiemmin vastaavalla kaudella oli 3,6 Meur.
Liikevaihto kasvoi 418%. Liiketoiminnan muut tuotot olivat
2,5 Meur. Summa koostuu liiketoiminnan myynnistä saaduista tuotoista.

Liikevoitto kasvoi 2,8 Meuroon edellisen vuoden vastaavan kauden
0,4 Meurosta. Liikevoiton kasvu oli 945%. Tulos ennen tilinpäätös-
siirtoja ja veroja oli 2,8 Meur (15,4% liikevaihdosta), edellisenä
vuonna 0,3 Meur. Tulos/osake 9 kuukaudelta oli 0,36 euroa, kun se



vuoden 1999 koko 10 kuukauden tilikaudella oli 0,10 euroa. Oma-
varaisuusaste oli 35,6%.

Henkilöstön määrä kasvoi merkittävästi. Katsauskauden lopussa Proha-
konsernissa työskenteli 461 henkeä. Vuonna 1999 henkilöstöä oli keski-
määrin 61. Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 7,7 Meur, 41,7% lii-
kevaihdosta.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on ollut hyvä katsauskauden ajan. Taseen lop-
pusumma oli katsauskauden lopussa 51,5 Meur, kun se edellisen vuoden
vastaavana ajankohtana oli 2,9 Meur. Likvidien varojen määrä oli
5,2 Meur, edellisen vuoden vastaavana ajankohtana 0,6 Meur. Konsernin
maksuvalmius, quick ratio, parani 1,6:sta 1,7:ään. Merkittävimmät
investoinnit liittyivät kasvustrategian mukaisiin yrityskauppoihin.
Koneisiin ja kalustoon investoitiin 2,4 Meur.

Korollisen vieraan pääoman osuus kokonaispääomasta oli 20,5%.

YRITYSOSTOT JA MUUTOKSET OSAKKUUSYHTIÖISSÄ

Kesäkuussa 2000 sovittu Artemis Management Systemsin osto saatettiin
päätökseen suunnitelmien mukaisesti elokuussa. Kauppaan liittyvä kan-
sainvälinen osakemyynti toteutettiin syyskuussa. Artemiksen osto toi
Prohalle merkittäviä synergiaetuja mm. tuotekehityksessä, tuotteiden
kansainvälisessä jakelussa, muiden liiketoiminta-alueiden kansainvä-
listämisessä sekä globaalisti toimivien asiakkaiden palvelussa. Pro-
han ja Artemiksen toimintojen yhdistäminen on sujunut suunnitellusti.

Heinäkuussa Proha laajensi toimintaansa Professional Service
Automation (PSA)-markkinoille Ranskassa ja Saksassa, kun Artemis
Management Systemsin paikalliset osakkuusyhtiöt ja kanadalainen
Changepoint Corporation perustivat yhteisyrityksen Ranskaan ja Sak-
saan.

Syyskuussa Proha nousi johtavaksi projektijohtamisen tietotekniikan
toimittajaksi Euroopassa sovittuaan Saksan, Ranskan ja Italian Artemis
International -yritysten ostoista, kaikki kolme yhtiötä ovat Artemis
Management Systemsin osakkuusyhtiöitä. Yhtiöiden yhteenlaskettu liike-
vaihto on 21,2 Meur ja tulos 1,1 Meur. Yhtiöiden konsolidoitu netto-
vaikutus Proha-konsernin liikevaihtoon on yli 19,0 miljoonaan euroa.

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN MUUT TAPAHTUMAT

Heinäkuussa Prohan norjalainen tytäryhtiö Safran Software Solutions
AS sai Statoililta merkittävän projektijohtamisen ohjelmistotilauksen.

Savonlinnaan perustettu tietojärjestelmien testauspalveluyksikkö
aloitti toimintansa syyskuussa.

Syyskuussa Proha teki neljä huomattavaa Artemis-kauppaa Yhdysval-
loissa. Kauppojen yhteisarvo oli 37,4 miljoonaa markkaa. Ostajina
olivat Sun Microsystems, Inc., Pfizer Inc., Lockheed Martin Missiles
& Space Company, Inc. ja Chicago Merchantile Exchange.

Syyskuussa talousjohtamisen liiketoiminta-alueella Prohan tytäryhtiö



Accountor Oy solmi ensimmäisen merkittävän Internet Accounting Partner
-sopimuksen (IAP) Bestman-kauppaketjun kanssa. Sopimus kattaa sovel-
lusvuokraus- ja -tukipalveluja sekä talousjohtamisen ulkoistus- ja
konsultointipalveluja. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 2 mmk vuodessa,
josta lisenssitulojen osuus on yli 50%.

Proha solmi 29.9. sopimuksen ruotsalaisen ECInetin kanssa dokumenttien
hallintapalvelun tarjoamisesta osana Prohan ASP-palvelutoimintaa sekä
projektijohtamisen että talousjohtamisen alueilla. ECInet tulee myös
tarjoamaan Prohan tuotteita osana omaa palvelutarjontaansa.

Syyskuussa yhdysvaltalainen Primavera Systems Inc. irtisanoi jälleen-
myyntisopimuksensa Prohan tytäryhtiön CM-Systems Oy:n kanssa 7.10.2000
alkaen. Mercury Interactive irtisanoi Prohan yhteistyösopimuksen
sovellustestausvälineiden edustuksesta Suomessa päättymään 31.12.2000.
Muutoksilla ei ennakoida olevan olennaista vaikutusta Prohan vuoden
2000 tulokseen.

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa Proha-konsernin palveluksessa työskenteli 461
henkilöä, kasvua edellisestä vuodesta 655 %. Projektijohtamisen alu-
eella työskenteli 322, talousjohtamisen alueella 83 ja Internet-tekno-
logian alueella 56 henkilöä. Suomessa henkilökunnan määrä oli 220,
Yhdysvalloissa 117, Euroopassa 94 ja Japanissa 30. Kun huomioidaan
myös sovitut yrityskaupat Ranskassa, Italiassa, Saksassa, Singapores-
sa ja Etelä-Koreassa, työntekijöiden määrä on yli 630.

OSAKEPÄÄOMAN MUUTOKSET KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Proha Oyj:n osakepääoma 1.7.2000 oli 6.786.286,00 euroa ja osakkeiden
määrä oli 5.220.220 kappaletta.

Yhtiön osakemäärä ja osakepääoma kasvoivat seuraavasti:

Kauppa- Osakemäärän Osakepääoman Suunnattu
rekisteri lisäys lisäys anti
(pvm) (kpl) (eur)

10.7 3.000 3.900,00 Vidac Oy
24.8. 4.438.002 5.769.402,60 Artemis Management Systems
10.10. 57.037 74.148,10 PCA Corporate Finance Oy
10.10. 850 1.105,00 Proha Oyj avainhenkilöt

Yhteensä 9.719.109 kpl 12.634.841,70 euroa

Kaupparekisteriin merkittyjen osakepääoman korotusten lisäksi Proha
Oyj:n osakemäärä kasvaa yhteensä 718.700 osakkeella katsauskaudella
sovittujen Saksan, Ranskan ja Italian Artemis International -yritysos-
tojen myötä. Katsauskauden jälkeen sovitun PMsoft Asia Pte Ltd:n oston
myötä Proha Oyj:n osakemäärä kasvaa 55.655 osakkeella. Yhteensä osake-
määrä näiden ostojen jälkeen on 10.493.464 osaketta ja osakepääoma
13.641.503,20 euroa.

VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN

Yhtiöllä on valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen siten, että han-



kittavien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo tai
niiden äänimäärä hankinnan jälkeen on enintään 5% yhtiön osakepää-
omasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Valtuutus on voimassa
7.12.2000 saakka. Valtuutusta ei ole toistaiseksi käytetty.

HENKILÖSTÖN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

Henkilöstön kannustinjärjestelmän luomiseksi on aiemmin toteutettu
henkilöstölle suunnattu osake- ja optioanti, yhteensä 5.657 osaketta
ja 56.570 yhteen osakkeeseen oikeuttavaa optiota.

Katsauskaudella toteutettiin Prohan optiojärjestelmään liittyen uusil-
le avainhenkilöille suunnatut osakeannit, joissa annettiin yhteensä
850 osaketta. Kuhunkin osakkeeseen liittyy 10 optiota.

Osana henkilöstön kannustinjärjestelmää ylimääräinen yhtiökokous
21.8.2000 päätti laskea liikkeeseen enintään 195.000 kappaletta optio-
oikeuksia Prohan ja Artemiksen henkilökuntaan kuuluville sekä Proha
Oyj:n hallituksen jäsenille. Yhtiökokous päätti myös henkilöstölle
suunnatusta enintään 200.000 osakkeen osakeannista osana henkilöstön
kannustinjärjestelmää. Optio-oikeuksien liikkeeseenlasku ja osakeanti
toteutetaan marraskuun aikana.

Hallituksella on lisäksi voimassa 7.12.2000 saakka valtuutus päättää
osake- ja optioannista, jossa osakepääoma voi nousta enintään 1.105
eurolla ja optio-oikeuksien nojalla enintään 11.050 eurolla. Nämä ko-
rotukset vastaavat yhteensä 850 osaketta ja 8.500 yhteen osakkeeseen
oikeuttavaa optiota.

KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Proha Oyj:llä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 2.123 rekisteröi-
tyä osakkeenomistajaa. Katsauskaudella kaupankäynnin alin kurssi oli
9,45 euroa ja ylin kurssi 30,00 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsaus-
kauden päättyessä oli noin 196,2 miljoonaa euroa.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Ylimääräinen yhtiökokous 21.8.2000 päätti osakepääoman korottamisesta
suunnatulla uusmerkinnällä Artemis Acquisition Corporationin osakkeen-
omistajille ja päätti:
- optio-oikeuksien antamisesta ja henkilöstölle suunnatusta osakean-

nista osana henkilöstön kannustinjärjestelmää
- valita Alec Goresin hallituksen jäseneksi
- yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamisesta vähimmäis- ja enimmäispää-

oman osalta
- yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta yhtiökokouspaikan osalta
- käyttämättömien antivaltuuksien peruuttamisesta ja
- valtuutuksesta korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä enintään

1.025.000 uudella osakkeella.

HALLINTO

Proha Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Olof Ödman. Muut halli-
tuksen jäsenet ovat Pekka Pere, Alec Gores, Pekka Mäkelä ja Klaus
Cawén. Yhtiön hallitus on päättänyt esittää seuraavalle yhtiökokouk-
selle Artemis Management Systemsin toimitusjohtajan, Steven Yagerin



valitsemista hallituksen jäseneksi.

Varsinaisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Matti Kujala
ja varatilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Anne Marilene Mäkipää.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Konsernitilinpäätöksessä ovat mukana kaikki katsauskauden aikana os-
tetut tytäryhtiöt. Tytäryhtiöt on yhdistelty konserniin 1.1.2000
alkaen lukuunottamatta maaliskuussa ostettuja tytäryhtiöitä Accountor
Oy ja Safran Software Solutions AS, jotka on yhdistelty 1.4.2000 al-
kaen ja Artemis Management Systems, joka on yhdistelty kaupan toteu-
tuspäivästä eli 24.8.2000 alkaen.

Konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksessä noudatettujen peri-
aatteiden mukaisesti. Konsernirakenteen muutoksesta johtuen on laati-
misperiaatteita kuitenkin muutettu seuraavasti:

Käyttöomaisuuden arvostus
Suunnitelmapoistot noudattavat Evl:n maksimipoistosäännöksiä. Niiltä
osin kuin käyttöomaisuuden taloudellinen pitoaika jää alle 3 vuoden,
on käyttöomaisuus kirjattu kuluksi.

ASP-palvelukeskuksen pitkävaikutteisia menoja on katsauskauden aikana
aktivoitu 161 teur. ProCountorin virtuaalisen tilitoimiston pitkävai-
kutteisia menoja on aktivoitu 171 teur (netto).

Sisäisen omistuksen eliminointi
Konsernin sisäisen omistuksen eliminoinnissa on käytetty yhdistelmä-
menetelmää (pooling), kun yhdistelmämenetelmän käytölle vaadittavat
ehdot täyttyvät. Yhdistelmämenetelmällä on yhdistelty tytäryhtiöt
Brossco Systems Oy, CM-Systems Oy, Ari Hovi Oy, Planman Oy ja
Accountor Oy.

Safran Software Solutions ja Artemis Management Systems on yhdistelty
omien osakkeiden osakeannin määrällä (KILAn lausunto 10/1999). Arte-
miksen yhdistelyssä syntynyt goodwill -arvo 9,9 Meur poistetaan 10
vuoden aikana. Konserniliikearvoon on sisällytetty myös ne Artemiksen
taseeseen kertyneet goodwill-erät, tappiot ja laskennalliset verosaa-
miset, joiden kattamiseen yhtiön myyneet osakkeenomistajat olivat si-
toutuneet ja jotka on sittemmin katettu. Muilta osin konsernin sisäi-
sen omistuksen eliminoinnissa on noudatettu hankintamenomenetelmää.
Hankintamenon poistosuunnitelma on 5 vuotta. Osakkuusyritykset on
yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä.

Perustamis- ja järjestelymenot
Konsernirakenteen muutokseen liittyvien yrityskauppojen välittömät
hankintakulut on kirjattu ostettujen tytäryhtiöiden hankintamenon
lisäykseksi.

Välittömät verot
Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero. Arte-
miksessa on laskennallisena verosaamisena aktivoitu 1,46 Meur.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Proha Oyj:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 2.10.2000 Proha Oyj:n uu-



sille avainhenkilöille suunnattujen, yhteensä 850 osakkeen merkinnät.
Hallitus hyväksyi myös PCA Corporate Finance Oy:n optio-oikeuden
perusteella merkitsemien 57.037 osakkeen merkinnät.

2.10. Proha teki sopimuksen OpusCapita Oyj:n tuotteiden tarjoamisesta
maailmanlaajuisesti osana Prohan ASP- ja Internet Accounting Partners
(IAP) -palveluja talousjohtamisen liiketoiminta-alueella.

4.10. Proha sopi ostavansa PMsoft Asia Pte Ltd:n. Kaupan myötä Prohas-
ta tulee johtava high-end projektihallinnan ohjelmistotoimittaja Kaak-
kois-Aasian markkinoilla.

20.10. annettiin ilmoitus Artemis Management Systemsin oston yhtey-
dessä sovittuun osakemyyntiin liittyneen stabiloinnin päättymisestä.
Proha Oyj:n kansainvälisen osakemyynnin pääjärjestäjät käyttivät oi-
keuttaan korottaa myytävien osakkeiden määrää ostamalla Artemis
Acquisition Corporationilta 111.500 Proha Oyj:n osaketta. Stabiloin-
tikauppoja pääjärjestäjien puolesta toteuttanut Handelsbanken
Investment Banking osti yhteensä 88.500 osaketta ja myi yhteensä
0 osaketta.

1.11. Proha osti konserniyhtiönsä Profitmaster Oy:n (ent. Tuloshal-
linto Oy) 26 prosentin vähemmistöosuuden. Kaupan jälkeen Profitmaster
Oy:n koko osakepääoma on Proha-konsernin omistuksessa.

3.11. Proha sopi hankkivansa 20% osuuden tilitoimisto Tietokate Ta-
Tilit Oy:n osakkeista ja äänistä. Proha sai lisäksi option ostaa lo-
put 80% yhtiön osakkeista vuoden 2004 loppuun mennessä. Järjestely
toteutetaan osittain osakeantina ja osittain ostamalla osakkeita
yhtiön nykyiseltä omistajalta.

6.11. Proha teki siemenvaiheen sijoituksen tietotekniikka-alan kasvu-
yritykseen Widene Oy:öön. Widene on globaaleja markkinoita tavoitte-
leva tietotekniikka-alan resurssipalveluita ja alihankintaa tarjoava
start-up-yritys. Widene käyttää alihankinnassaan resursseja Venä-
jältä ja Lähi-Idästä.

10.11. Proha sopi ColumbusEiS Finland Oy:n kehittämän ColumbusEiS
-järjestelmän tarjoamisesta maailmanlaajuisesti osana Prohan ASP- ja
Internet Accounting Partners (IAP) -palveluja talousjohtamisen liike-
toiminta-alueella.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Prohan liiketoiminnan näkymät loppuvuoden osalta ovat hyvät. Kysynnän
ennakoidaan pysyvän hyvänä. Huolimatta kansainvälisiin yrityskauppoi-
hin liittyvistä huomattavista kertaluontoisista kuluista yhtiön lii-
ketoiminnan ennakoidaan säilyvän selvästi kannattavana.

Artemis

Artemiksen liityttyä Proha-konserniin sen tilikausi tulee vuodesta
2001 olemaan kalenterivuosi. Tilikauden muutoksesta johtuen kuluva
tilikausi on yhdeksän kuukautta huhtikuusta joulukuuhun. Artemiksen
kuluvan tilikauden liikevaihdon ja tuloksen ennakoidaan kehittyvän
seuraavasti:



4-6/2000 7-9/2000 10-12/2000
Liikevaihto (MEUR) 9,9 14,6 14,6
Liiketulos (MEUR) -1,2 1,7 1,7
Tulos ennen veroja (MEUR) -2,6 1,3 1,3

Joitakin kuluvan vuoden viimeiselle neljännekselle arvioituja
kauppoja toteutui jo kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2001 ensim-
mäisen neljänneksen ennakoidaan olevan kuluvaa neljännestä parempi.
Liikevaihdon ennakoidaan kasvavan olennaisesti vuoden 2001 ensimmäi-
sellä neljänneksellä.

Yrityskaupat

Proha tulee jatkamaan aktiivista toimintaansa markkinoiden rakenne-
muutoksen edistäjänä projektijohtamisen ja talousjohtamisen liiketoi-
minta-alueilla. Yhtiö tulee edelleen vahvistamaan kansainvälistä ja-
kelutietä ja hankkimaan uusia yhtiön tuotteistoa täydentäviä tuot-
teita. Keinoina tässä kehityksessä käytetään Prohan liiketoiminta-
alueilla toimivien yhtiöiden ostoja tai niiden omistusosuuksien tai
osto-optioiden hankkimista sekä strategisten kumppanuuksien solmi-
mista.

Sovitut kansainväliset yrityskaupat tultaneen saattamaan loppuun
Saksan, Ranskan ja Italian osalta joulukuussa sekä Singaporen ja
Etelä-Korean osalta vuoden 2001 alussa.

Projektijohtaminen

Proha fokusoi toimintaansa yhdistämällä projektijohtamisen liiketoi-
minta-alueen Suomen toiminnot Artemis Management Systemsin kansainvä-
lisiin toimintoihin. Projektijohtamisen liiketoimintaan Proha sisäl-
lyttää projektiohjelmistot ja -sovellukset, tuotekehityksen, koulu-
tuksen ja konsultoinnin. Tavoitteena on hyödyntää täysimääräisesti
Artemiksen maailmanlaajuista organisaatiota, jakelutietä sekä kes-
kittää ja vahvistaa tuotekehitystä.

Talousjohtaminen

Talousjohtamisen liiketoiminta-alue kehittyy nopeasti. Vähemmistöosak-
kuudet strategisissa yhteistyökumppaneissa Suomessa sekä yhteistyöso-
pimukset järjestelmätoimittajien ja ohjelmistotalojen kanssa vahvis-
tavat liiketoiminnan kasvua. Vuoden loppuun mennessä Internet
Accounting Partner -asiakaskunnan odotetaan edelleen kasvavan merkit-
tävästi.

Liiketoiminta-alueen kansainvälistämiseen tähtäävät toimenpiteet on
aloitettu.

Internet-teknologia

Fokusoituminen Prohan kahta muuta liiketoiminta-aluetta tukevaan toi-
mintaan jatkuu. Application Service Provider (ASP) palvelukeskuksen
tehokas hyödyntäminen on alkanut. Sovelluksia asennetaan enenevässä
määrin tuotantokäyttöön ja niiden myynti liiketoiminta-alueiden
asiakkaille lisääntyy. Myös Voyant-teknologian siirtäminen kansain-
väliseen jakeluun ja käyttöön on alkanut.



HAKEUTUMINEN HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE, KANSAINVÄLINEN LISTAUTU-
MINEN JA NIMENMUUTOS

Proha aikoo hakea osakkeensa kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin
päälistalle. Aiemmin ennakoitu aikataulu siirtymisestä marraskuussa on
viivästynyt. Aikataulusta käydään keskusteluja pörssin kanssa. Lisäksi
Proha selvittää mahdollisuutta listautua kansainväliseen teknologia-
pörssiin Saksassa, Iso-Britanniassa tai Yhdysvalloissa.

Prohan hallitus on päättänyt selvittää mahdollisuuksia hyödyntää kan-
sainvälisesti tunnettua Artemis-nimeä nykyistä laajemmin esimerkiksi
liittämällä se osaksi yhtiön toiminimeä. Varautuakseen nimenmuutok-
seen yhtiö on rekisteröinyt aputoimininen Artemis International.

PROHA OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTUS VUONNA 2001

Proha Oyj julkistaa vuoden 2000 tilinpäätöksen 22.2.2001
Osavuosikatsaus 1-3 julkistetaan 17.5.2001
Osavuosikatsaus 1-6 julkistetaan 16.8.2001
Osavuosikatsaus 1-9 julkistetaan 15.11.2001

Espoossa 16.11.2000
Proha Oyj:n hallitus

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

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

TIEDOTUSTILAISUUS

Proha Oyj:n tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta analyytikolle ja
tiedotusvälineiden edustajille järjestetään Ravintola Savoyssa,
kabinetti 3, 7. krs, Eteläesplanadi 14, Helsinki
torstaina 16.11.2000 klo 11.00. Tervetuloa.



PROHA-KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE 1.7.-30.9.2000

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

PROHA-KONSERNIN TULOSLASKELMA 1.1.-30.9.2000

1/00-9/00 1/99-9/99 31.12.1999
(1000 eur) (1000 eur) (1000 eur)

Liikevaihto 18 415 3 556 5 186
Varaston muutos 50 - -
Osuus osakkuusyhtiöiden tuotosta 6 - -
Liiketoiminnan muut tuotot 2 491 - -
Materiaalit ja palvelut -3 132 -597 -1 257

Henkilöstökulut yhteensä -7 684 -1 640 -1 804
Poistot ja arvonalennukset -626 -72 -191
Liiketoiminnan muut kulut yht. -6 762 -858 -1 344

Liikevoitto 2 758 389 590

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä -61 -131 -164

Voitto ennen satunnaiseriä 2 697 258 426

Satunnaiset tuotot ja kulut 131 - -

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja 2 828 258 426

Tilinpäätössiirrot - 12 -
Tuloverot -463 -78 -143
Laskennallisen verovelan muutos - - -
Voitto ennen vähemmistöosuutta 2 365 192 283
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta -31 -40 31
Tilikauden tulos 2 334 152 314

TASE

VASTAAVAA 30.09.2000 30.09.1999 31.12.1999
(1000 eur) (1000 eur) (1000 eur)

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 13 557 322 219
Aineelliset hyödykkeet 2 690 96 90
Sijoitukset yhteensä 3 528 615 616

Pysyvät vastaavat yhteensä 19 775 1 033 925

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 178 - 0
Pitkäaikaiset saamiset 319 - -
Lyhytaikaiset saamiset 26 096 1 233 2 305
Rahoitusarvopaperit 269 166 167
Rahat ja pankkisaamiset 4 884 431 5 291

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 31 746 1 830 7 763
VASTAAVAA YHTEENSÄ 51 521 2 863 8 688



VASTATTAVAA
Oma pääoma

Osakepääoma 12 560 5 4 813
Osakeanti 454 166 -
Ylikurssirahasto - - -
Muuntoero -47 - -
Muut rahastot 1 739 - 607
Edellisten tilikausien voitto 1 277 -26 246
Muuntoero 35 - -
Tilikauden voitto 2 334 153 314
Pääomalaina 187 219 219

Oma pääoma yhteensä 18 539 517 6 199
Vähemmistöosuus 273 143 11
Konsernireservi - 127 -
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Varaukset 691 - -
Vieras pääoma

Pitkäaikaiset velat yhteensä 5 210 502 471
Lyhytaikaiset velat yhteensä 26 808 1 574 2 007

Vieras pääoma yhteensä 32 018 2 076 2 478
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 51 521 2 863 8 688

PROHA-KONSERNIN TUNNUSLUVUT

1.1.-30.9.2000 1.1.-30.9.1999 31.12.1999
9 kk 9 kk 10 kk

Liikevaihto (1000 eur) 18 415 3 556 5 186

Liikevoitto (1000 eur) 2 758 389 590
%liikevaihdosta 14,98 10,94 11,4

Voitto ennen tilinpäätös-
siirtoja ja veroja 2 828 258 426
% liikevaihdosta 15,36 7,26 8,2

Katsauskauden voitto 2 334 152 314
% liikevaihdosta 12,67 4,27 6,1

Voitto/osake, eur 0,36 0,05 0,10

Oma pääoma/osake, eur 1,90 0,17 1,62

Henkilökunta Proha Oyj 461 42 61



PROHA OYJ, PRO FORMA YHDISTETTY TULOSLASKELMA
1.1.-30.9.2000

(1000 eur) Proha Artemis Pro Forma Pro Forma
Tuloslaskelma virallinen 1.1.-23.8. korjaus yhdistetty
Liikevaihto 18 415 30 353 - 48 768

Liiketoiminnan muu
tuotto 2 497 336 - 2 833
Liiketoiminnan
kulut -18 154 -29 109 - -47 263

Liikevoitto 2 758 1 581 - 4 339
Management fee - -1 548 - -1 548
Goodwillpoisto - -1 641 - -1 641
Osakkuusyhtiöt - 333 - 333
Rahoitustuotot ja
-kulut -61 -1 026 - -1 087

Voitto ennen satun-
naisia eriä 2 697 -2 302 - 395

Satunnaiset tuo-
tot/kulut 131 -659 1 491 (1) 963

Voitto ennen tilin-
päätössiirtoja ja
veroja 2 828 -2 961 1 491 1 358

Tuloverot -463 2 847 - 2 384
Tilikauden voitto
ennen vähemmistö-
osuutta 2 365 -114 1 491 3 742

Vähemmistöosuus -31 - - -31
KAUDEN TULOS 2 334 -114 1 491 3 711

(1) Artemiksen myyjien maksettavaksi sovittu hyvitys Artemiksen
tappiosta ajalta 1.4.-30.9.2000
- Sopimuksen mukaan Artemiksen myyjät ovat jo aiemmin kattaneet
Artemiksen tappioita yhteensä 4,7 Meur, joka ei sisälly Prohan
tulokseen.
- Osapuolet ovat sopineet, että hyvitykset katetaan Prohan osakkeilla
osakevaihdossa käytettyyn kurssiin (12,46 eur).


