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PROHA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004

- Proha-konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1. - 30.6.2004 oli
  33,9 milj. euroa (40,2 milj. euroa 1.1. - 30.6.2003).
- Tulos ennen liikearvon poistoja (EBITA) oli -2,9 (-2,0) milj. euroa.
- Katsauskauden tulokseen sisältyy kertaluonteisia uudelleenjärjes-
  telykuluja 1,2 (0,7) milj. euroa.
- Vuoden toisella neljänneksellä sekä liikevaihto 17,0 milj. euroa
  (16,9 milj. euroa 1.1-31.3.2004) että tulos(EBITA) -0,8
  (-2,1) milj. euroa, paranivat hieman vuoden ensimmäiseen
  neljännekseen nähden.
- Investointien suunnitteluun ja ohjaukseen käytettävän Artemis 7 -
  projekti- ja portfolionhallintaohjelmiston myynti kasvoi voimak-
  kaasti ja edustaa jo lähes puolta uusien ohjelmistolisenssien
  myynnistä.
- Konsernin tase vahvistui, kun norjalaisesta Dovresta tuli Prohan
  kokonaan omistama tytäryhtiö ja Prohan Artemis-alakonserniin
  hankittiin uutta osakerahoitusta 9 miljoonaa dollaria. Järjes-
  telyn jälkeen Prohan omistusosuus Artemiksesta väheni 80 %:sta
  57 %:iin.
- Kannattavuus parani odotettua vähemmän ja konsernin päähuomio on
  edelleen sen parantamisessa. Vuoden 2004 liikevaihto jäänee
  edellisvuodesta. Toiminnan odotetaan kääntyvän kannattavaksi
  viimeistään vuoden viimeisellä neljänneksellä.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Strategiansa mukaisesti Proha keskittyy kansainväliseen portfolio- ja
projektijohtamisen ohjelmisto- ja palveluliiketoimintaan. Proha-
konserniin kuuluvat alakonserni Artemis, joka edustaa noin 65 % koko
konsernin liikevaihdosta sekä öljy- ja kaasusektorille painottuva
Norjan projektijohtamisen liiketoiminta, jonka osuus on noin 32 %
konsernin liikevaihdosta. Proha on maailmanmarkkinajohtaja yritys-
tason projekti-ja portfoliojohtamisen ohjelmistomarkkinoilla.

Artemis-alakonsernin vuoden 2003 toisen neljänneksen liikevaihdon
alentumisen jälkeen liiketoiminnan volyymi on pysynyt samalla tasolla.
Yksikköhinnaltaan korkeamman Artemis 7 - uuden sukupolven ohjelmiston
myynti on kehittynyt suotuisasti ja  ohjelmiston lisenssitulot
edustivat noin puolta Artemiksen uuslisenssimyynnistä katsauskaudella.
Raportointikautena uusia Artemis-lisenssejä myytiin yhteensä noin
25.000 kappaletta (37.000).

Artemis-alakonsernin uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Patrick
Ternier 23.1.2004 alkaen. Artemiksen kulurakenteen sopeuttamistoimet
alkoivat välittömästi. Sopeuttamistoimien vaikutus ei näy kokonai-
suudessaan vielä katsauskaudella.

Artemis 7 -ohjelmistoon perustuvien toimialakohtaisten ratkaisujen
kehitystyö on edennyt suunnitellusti ja jatkuu edelleen.

Norjan liiketoiminta on kehittynyt ennakoidun mukaisesti ja
liiketoiminnan kruunumääräinen volyymi on kasvanut hieman vuoden 2003
alkupuoliskoon verrattuna. Euromääräinen liikevaihto on kuitenkin
pysynyt lähes muuttumattomana valuuttakurssin muutoksista johtuen.
Prohan tytäryhtiö Safran Software Solutions AS on katsauskaudella
panostanut jakelukanavan kehittämiseen Safran for Microsoft Project
-tuotteelleen. Konsernin aiemmin osittain omistama Dovre International
AS  hankittiin kokonaan konsernin omistukseen kesäkuussa 2004.



Katsauskauden päättymisen jälkeen Dovre teki puitesopimuksen erään
johtavan norjalaisen energia-alan toimijan kanssa. Sopimus turvaa
Dovren liiketoiminnan volyymia useiksi vuosiksi eteenpäin.

LIIKEVAIHTO

Proha-konsernin liikevaihto 1.1. - 30.6.2004 oli 33,9 (40,2) milj.
euroa. Artemis-alakonsernin liikevaihto oli 21,9 (26,9) milj. euroa
eli 65 % (67 %) konsernin liikevaihdosta. Norjan toimintojen
liikevaihto oli 11,0 (12,0) milj. euroa eli 32 % (30 %) konsernin
liikevaihdosta.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 17,0 (18,0) milj. euroa.
Artemis-alakonsernin liikevaihto oli 10,9 (12,0) milj. euroa ja Norjan
toimintojen liikevaihto oli 5,7 (5,6) milj. euroa.

Artemiksen myynnin volyymin lasku vertailukauteen nähden johtui
eräiden konsultointisopimusten päättymisestä vertailukauden jälkeen
sekä suurten ohjelmistosopimusten tuloutumisen ajoittumisesta
alkuvuoteen 2003. Lisäksi euron vahvistuminen vähensi liikevaihtoa.
Yhdysvaltain palvelumyynnin volyymi aleni vuoden 2003 toisella
neljänneksellä ja pysyi alentuneella tasolla vuoden 2004 ensimmäisellä
puoliskolla.

Katsauskaudella 64 % konsernin liikevaihdosta tuli euroalueen
ulkopuolelta. Euron kurssin vahvistuminen pienensi katsauskauden
euromääräistä liikevaihtoa 4,1 % tai 1,6 milj. euroa verrattuna vuoden
2003 vastaavaan jaksoon.

Liikevaihto jakautui tuotetyypeittäin seuraavasti:

Liikevaihto      Milj.       Osuus        Milj.       Osuus
tuote-           euroa       liike-       euroa       liike-
tyypeittäin      1-6/2004    vaihdosta    1-6/2003    vaihdosta

Kertaluonteiset
lisenssituotot        5,4       15,9 %        7,1        17,7 %
Jatkuvat
lisenssituotot        7,2       21,2 %        8,1        20,2 %
Palvelutuotot        21,3       62,9 %       25,0        62,1 %
Yhteensä             33,9      100,0 %       40,2       100,0 %

Liikevaihto painottui edelleen palveluihin, joiden osuus
katsauskaudella oli 21,3 (25,0) milj. euroa eli 62,9 (62,1) %
liikevaihdosta. Palvelut muodostuvat Dovren harjoittamasta
projektijohtamisen konsultoinnista sekä Artemiksen ohjelmistojen
konsultointi-, koulutus-, käyttöönotto- ja tukipalveluista.

Lisenssituotot olivat 12,6 (15,2) milj. euroa eli 37,1 % (37,9 %)
liikevaihdosta. Kertaluonteiset lisensseistä kertyneet tuotot olivat
5,4 (7,1) milj. euroa ja jatkuvat lisenssituotot olivat 7,2 (8,1)
milj. euroa.

Vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla konsernin asiakkaat ostivat
25.000 (37.000) uutta Artemis-loppukäyttäjälisenssiä. Artemis-
lisenssejä on myyty kaikkiaan yli 580.000 kappaletta
maailmanlaajuisesti. Katsauskauden lisenssimäärät eivät ole täysin
vertailukelpoisia vuoden 2003 vastaavaan kauteen nähden, sillä
katsauskaudella lisenssien myynti painottui aikaisempaa enemmän
toiminnoiltaan laajempiin tuotteisiin.



Liikevaihdon jakauma maittain:

                1-6/2004               1-6/2003
                Milj.     Osuus        Milj.       Osuus
                euroa     liike-       euroa       liike-
                          vaihdosta              vaihdosta

Iso-Britannia   3,2        9 %         5,2        13 %
Italia          3,2        9 %         2,9         7 %
Japani          2,0        6 %         3,0         8 %
Norja          11,1       33 %        12,0        30 %
Ranska          3,5       10 %         3,7         9 %
Saksa           1,6        5 %         1,7         4 %
Singapore       0,6        2 %         0,5         1 %
Suomi           4,0       12 %         4,4        10 %
Yhdysvallat     4,7       14 %         6,8        17 %
Muut                                               1 %
Yhteensä       33,9      100 %        40,2       100 %

KANNATTAVUUS

Tulos ennen liikearvon poistoja (EBITA) oli -2,9 (-2,0) milj. euroa.

Artemis-alakonsernin EBITA tammi-kesäkuussa oli -2,7 (-1,5) milj.
euroa ja toisella vuosineljänneksellä -0,6 (-2,2) milj. euroa.
Säästötoimet jatkuivat katsauskaudella. Toteutunut myynnin taso ei
kuitenkaan mahdollistanut asetettujen kannattavuustavoitteiden
saavuttamista.

Norjan liiketoimintojen EBITA oli tammi - kesäkuussa 0,5 (0,9) milj.
euroa ja toisella vuosineljänneksellä 0,1 (0,3) milj. euroa. Norjan
liiketoimintojen tulos oli suunnitellulla tasolla.

Konsernin liiketulos (EBIT) oli -3,9 (-3,0) milj. euroa eli -11,5 %
(-7,4 %) liikevaihdosta.

Liiketulokseen sisältyi kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 1,2
(0,7) milj. euroa. Ne muodostuivat henkilöstön irtisanomiskuluista 0,9
(0,7) milj. euroa sekä liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyneestä
0,3 (0,0) milj. eurosta.

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ja satunnaisia eriä oli
-3,9 (-3,3) milj. euroa. Katsauskauden tulos oli -4,3 (-3,6) milj.
euroa.

Tulos osaketta kohden oli -0,08 (-0,07) euroa. Sijoitetun pääoman
tuotto (ROI) oli -27,9 % (-18,8 %) ja oman pääoman tuotto (ROE)
-64,1 % (-48,8 %).

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Katsauskauden päättyessä likvidien varojen määrä oli 10,1 (8,7) milj.
euroa. Likvidien varojen määrä lisääntyi 3,0 milj. euroa 31.12.2003
tilanteeseen verrattuna. Katsauskaudella liiketoiminnan rahavirta oli
-5,3 milj. euroa, mikä johtui pääasiassa Artemiksen tappiollisesta
toiminnasta.

Proha-konsernin rahoitusasema vahvistui kesäkuussa 2004, kun sen
tytäryhtiö Artemis hankkii uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta
yhteensä yhdeksän miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Artemis suuntasi
yhdysvaltalaisen Emancipation Capital LLP:n johtamalle sijoittaja-



ryhmälle suunnatussa osakeannissa uusia Artemiksen etuoikeutettuja
osakkeita 4.090.909 kappaletta, 2,20 dollarin yksikköhintaan yhteensä
9 miljoonan dollarin arvosta. Järjestelystä saadulla rahoituksella
lisättiin Artemiksen käyttöpääomaa ja maksettiin takaisin Artemiksen
vieraan pääoman ehtoisia velkoja. Saatu rahoitus vahvistaa Artemiksen
tasetta.

Korollista vierasta pääomaa oli katsauskauden lopussa 9,8 (7,0) milj.
euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 19,8 %
(14,4 %). Korollisesta vieraasta pääomasta pitkäaikaista oli 4,1 (5,0)
milj. euroa ja lyhytaikaista 5,7 (2,0) milj. euroa.

Konsernin maksuvalmius (Quick Ratio) oli 1,1 (1,2).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,3 (0,4) milj. euroa.

Taseen loppusumma 30.6.2004 oli 49,4 (49,1) milj. euroa.
Omavaraisuusaste oli 32,7 % (30,3 %) ja nettovelkaantumisaste
(Gearing) oli -2,09 % % (-12,4 %).

KANNANOTTO KONSERNIN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN VAROJEN RIITTÄVYYDESTÄ

Konsernin likvidien varojen määrä 30.6.2004 oli 10,1 (8,7) milj.
euroa. Prohan johdon näkemyksen mukaan konsernin likvidit varat ovat
riittävät konsernin liiketoiminnan harjoittamiseen.

TUTKIMUS JA KEHITYS

Strategisten tuotteiden tuotekehitysmenot olivat 3,7 (4,2) milj.
euroa, eli 11 % (10 %) katsauskauden liikevaihdosta.

Artemis 7 -ohjelmiston ja siihen perustuvien ratkaisujen kehitys on
jatkunut intensiivisenä. Safran on keskittynyt Safran for Microsoft
Project -tuotteen kehittämiseen.

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot kirjataan kuluksi niiden
syntymisvuonna. Myös alueellisesti kehitettyjen taktisten tuotteiden
kehitysmenot kirjataan suoraan kuluksi.

Tuotekehitysmenojen kirjanpitokäsittely tullaan muuttamaan IFRS-
periaatteita ja KTM:n päätöstä 50/1998 vastaavaksi kuluvan tilikauden
aikana. Laskentaperiaatteen muutos merkitsee sitä, että osa nykyisin
suoraan kuluksi kirjatuista tuotekehitysmenoista aktivoidaan ja
kirjataan poistoina kuluksi niiden taloudellisena vaikutusaikana.

Suunnitelman mukaan laskentaperiaatteen muutosta sovelletaan
ensimmäisen kerran tilikaudelta 1.1.- 31.12.2004 laadittavassa
tilinpäätöksessä. Vuoden 2004 osavuosikatsauksissa tuotekehitysmenot
esitetään kuitenkin kuluina.

Jos tuotekehitysmenoja olisi aktivoitu katsauskaudella 1.1.-30.6.2004,
niin aktivoitavat tuotekehitysmenot olisivat alustavan arvion mukaan
olleet noin 2,4 milj. euroa. Koko tilikauden aktivoitavat
tuotekehitysmenot tulevat alustavan arvion mukaan olemaan noin 4 - 5
milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa 30.6.2004 Proha-konsernissa työskenteli 571
(654) henkilöä. Suomessa työskenteli yhteensä 94 (116) henkilöä ja
ulkomailla 477 (538). Katsauskauden keskimääräinen henkilöstön määrä



oli 588 (650).

Henkilöstökulut olivat 26,3 (29,6) milj. euroa, mikä on 77,7 %
(73,5 %) liikevaihdosta. Katsauskauden henkilöstökuluihin sisältyi
0,9 (0,7) milj. euroa työsuhteiden päättymisistä aiheutuneita kuluja.

IFRS-SIIRTYMÄSUUNNITELMA

Proha julkaisee ensimmäisen IFRS-säännösten mukaisesti laaditun
tilinpäätöksen  31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta. Myös vuoden 2005
osavuosikatsaukset aiotaan laatia IFRS-säännösten mukaisesti. Yhtiö
tulee noudattamaan Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean
(CESR) suosituksia tiedottamisesta IFRS-standardeihin siirryttäessä.

Yhtiön arvion mukaan merkittävimmät erot konsernin nykyisiin
laskentaperiaatteisiin tulevat koskemaan tuotekehitysmenojen (IAS 38)
käsittelyä. Osa aikaisemmin suoraan kuluksi kirjatuista tuotekehitys-
menoista joudutaan aktivoimaan ja kirjaamaan poistoina kuluksi niiden
taloudellisena vaikutusaikana. Lisäksi seuraavien IFRS-standardien
soveltamisella saattaa olla merkittäviä kirjanpidollisia vaikutuksia:
yritysten yhteenliittymät(IFRS 3), omaisuuserien arvonalentuminen
(IAS 36), työsuhde-etuudet (IAS 19), tuloverot (IAS 12) sekä
henkilöstöoptiot (IFRS 2).

Prohan nykyisin soveltaman kirjanpitokäytännön mukaan tutkimus- ja
tuotekehitysmenot kirjataan kuluksi niiden syntymisvuonna.
Tuotekehitysmenojen kirjanpitokäsittely tullaan muuttamaan IFRS-
periaatteita vastaavaksi kuluvan tilikauden aikana. Suunnitelman
mukaan laskentaperiaatteen muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran
tilikaudelta 1.1.- 31.12.2004 laadittavassa tilinpäätöksessä.

KONSERNIRAKENNE

Proha-konsernin liiketoiminnan keskeisimmät osat ovat Artemis-
alakonserni sekä Norjan liiketoiminnat muodostavat Safran Software
Solutions AS ja Dovre International AS. Proha omistaa Artemiksesta n.
57 % katsauskaudella tehdyn rahoitusjärjestelyn jälkeen. Norjan
liiketoiminnat Proha omistaa toisella neljänneksellä tehdyn hankinnan
jälkeen kokonaan.

Yhdeksän miljoonaa dollaria uutta omaa pääomaa Artemikseen

Artemis-alakonsernin omaa pääomaa vahvistettiin Yhdysvalloissa
toteutetulla rahoitusjärjestelyllä, jossa Prohan tytäryhtiö Artemis
International Solutions Corporation (Artemis) hankki uutta oman
pääoman ehtoista rahoitusta yhteensä 9 miljoonaa Yhdysvaltain
dollaria. Liikkeeseenlaskettujen etuoikeutettujen osakkeiden osuus on
järjestelyn jälkeen 29 % Artemiksen kaikista osakkeista. Annin
seurauksena Prohan omistusosuus Artemiksesta väheni 80 %:sta
57 %:iin. Rahoitusjärjestely kasvatti myös Proha-konsernin omaa
pääomaa (ylikurssirahastoa) 7,4 milj. eurolla, koska Artemis-alakon-
sernista ei ole erotettu vähemmistöosuutta alakonsernin tappiolli-
suuden vuoksi.

Yhdysvaltalaisen Emancipation Capital LLP:n johtamalle
sijoittajaryhmälle suunnatussa osakeannissa annetut etuoikeutetut
osakkeet eivät oikeuta osinkoon, mutta ovat velkojien
etuoikeusjärjestyksessä etusijalla tavallisiin osakkeisiin nähden ja
enemmistön etuoikeutetuista osakkeista omistavien suostumus vaaditaan
muun muassa tiettyihin Artemiksen konsernirakenteeseen vaikuttaviin
päätöksiin. Kukin etuoikeutettu osake on vaihdettavissa yhteen



Artemiksen tavalliseen osakkeeseen.

Sijoittajaryhmään kuuluvat Emancipation Capitalin lisäksi mm. Potomac
Capital ja Trilogy Software Corporation, jonka perustaja ja
toimitusjohtaja Joe Liemandt tuli Artemiksen hallituksen jäseneksi.

AISC:n hallituksen jäsenet ovat:
Steven Yager (hallituksen puheenjohtaja), Amos Barzilay, Pekka
Halonen, Ari Horowitz, Joe Liemandt, Mike Murphy, Pekka Mäkelä, Pekka
Pere, Bengt Älgevik ja Olof Ödman.

Dovre kokonaisuudessaan Prohan omistukseen

Proha-konsernin omistus norjalaisesta Dovre International AS:stä nousi
100 %:iin. Proha käytti optiotaan ja osti loput 60 % Dovresta. Aiemmin
Proha-konserni omisti 40 % Dovresta kokonaan omistamansa norjalaisen
tytäryhtiön Safran Software Solutions AS:n kautta. Kauppa suoritettiin
osakevaihtona antamalla 7.850.000 Proha Oyj:n uutta osaketta, mikä
vastaa n. 12,8 % Prohan koko osakemäärästä osakepääoman korotuksen
jälkeen. Dovre oli jo aiemmin konsolidoitu tytäryhtiönä Proha-
konserniin osakassopimukseen perustuvan määräysvallan perusteella.

Dovren hankinnasta vastikkeeksi annetut osakkeet yhteenlasketulta
merkintähinnaltaan 3,9 milj. euroa on kirjattu osakeantitilille.
Annista syntyvä emissiovoitto on 1,9 milj. euroa.

Dovre International AS:n hallituksen jäsenet ovat:
Birger Flaa (hallituksen puheenjohtaja), Olle Ödman, Timo Saros,
Steinar Dalva ja Finn Olav Mjærum.

PROHAN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14.4.2004

Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.4.2004 vahvisti tilivuoden 2003
tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja
hallitukselle sekä hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan
osinkoa tilikaudelta ei jaeta vaan tilikauden tappio siirretään
edellisten tilikausien voitto / tappio -tilille.

Proha Oyj:n hallitukseen valittiin seuraavat viisi jäsentä:
Olof Ödman, Pekka Pere, Alec Gores, Carlo Boldi ja Pekka Mäkelä.

Yhtiökokous päätti, että jokaiselle hallituksen jäsenelle, joka ei ole
työsuhteessa Proha-konserniin tai Gores Technology Groupiin maksetaan
korvauksena hallitustyöskentelystä 18.000 euroa vuodessa kullekin.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHT-yhteisö
Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

Optio-oikeuksien liikkeeseenlasku

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen enintään
850.000 optio-oikeuden liikkeeseen laskemisesta, mutta valitun
hallituksen jäsenten yhtiökokouksessa esittämän toivomuksen mukaisesti
yhtiökokous ei jakanut optio-oikeuksia hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Järjestäytymiskokouksessaan 14.4.2004 hallitus
päätti myös olla jakamatta optio-oikeuksia.

Valtuutus osakepääoman korottamiseksi

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai



ottamalla vaihtovelkakirjalainaa osakkeenomistajille kuuluvasta
merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutuksen perusteella osakepääomaa
voidaan korottaa yhteensä enintään 2.775.098,04 eurolla antamalla
merkittäväksi enintään 10.673.454 uutta kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 0,26 euron arvoista osaketta hallituksen määräämään hintaan
ja muutoin hallituksen päättämin ehdoin. Määrä vastasi 20 prosenttia
sen hetkisestä rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtuutus on voimassa vuoden ajan
yhtiökokouksesta lukien. Yhtiökokous päätti, että varsinaisen
yhtiökokouksen hallitukselle 24.4.2003 myöntämän antivaltuutuksen
voimassaolo päättyy välittömästi.

OSAKEPÄÄOMA JA ANTIVALTUUDET

Proha Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-
arvo on 0,26 euroa / osake. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.
Proha Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä NM-listalla.

Prohan osakepääoma 30.6.2004 oli 13.875.490,20 euroa ja osakkeiden
määrä 53.367.270 kappaletta.

Hallitus käytti varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2004 antamaa
valtuutusta ja laski liikkeeseen Dovre International AS:n
osakkeenomistajille suunnatussa annissa yhteensä 7.850.000
Proha Oyj:n uutta osaketta. Osakepääoman korotus merkittiin
kaupparekisteriin 1.7.2004. Rekisteröinnin jälkeen Proha Oyj:n
osakepääoma on 15.916.490,20 euroa ja osakkeiden määrä
61.217.270 kappaletta.

Hallituksen valtuutuksesta on käyttämättä 2.823.454 osaketta eli
734.098,04 euroa.

VAIHTOVELKAKIRJALAINA

Proha laski 20.12.2002 liikkeeseen ammattimaisille sijoittajille
suunnatun vaihtovelkakirjalainan. Lainaa merkittiin 2.810.000 euroa.
Lainalle maksetaan kiinteä 6,00 prosentin vuotuinen korko. Laina
voidaan vaihtaa enintään 4.496.000 uuteen osakkeeseen. Vaihtoaika
alkoi 19.2.2003 ja päättyy kaksi pankkipäivää ennen lainan
erääntymistä takaisin maksettavaksi 30.12.2007.

KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ

Proha Oyj:llä oli 31.3.2004 yhteensä 4054 rekisteröityä osakkeen-
omistajaa. Katsauskaudella 1.1. - 30.6.2004 kaupankäynnin alin kurssi
oli 0,46 euroa ja ylin kurssi 1,15 euroa. Osakkeen päätöskurssi
30.6.2004 oli 0,59 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden
päättyessä oli noin 31,5 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto katsaus-
kaudella Helsingin Pörssin NM-listalla oli noin 9,1 milj. euroa.

HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Proha Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Suosituksesta Proha tekee kaksi
poikkeusta: 1) Prohan hallituksen viidestä jäsenestä kaksi on tällä
hetkellä riippumattomia yhtiöstä sekä heistä yksi merkittävistä
omistajista. 2) Osakejohdannaista palkitsemisjärjestelmää voidaan
soveltaa myös hallituksen jäseniin, joilla ei ole työ- tai
toimisuhdetta yhtiöön. Prohan hallinnointiperiaatteet on nähtävillä
yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.proha.fi.



KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden päättymisen jälkeen Dovre teki puitesopimuksen erään
johtavan norjalaisen energia-alan toimijan kanssa. Sopimus turvaa
Dovren liiketoiminnan volyymia useiksi vuosiksi eteenpäin.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Kannattavuus parani odotettua vähemmän ja konsernin päähuomio on
edelleen sen parantamisessa. Vuoden 2004 liikevaihto jäänee
edellisvuodesta. Toiminnan odotetaan kääntyvän kannattavaksi
viimeistään vuoden viimeisellä neljänneksellä.

ARTEMIKSEN TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOSJULKISTUS

Artemis-alakonserni julkisti osavuosikatsauksensa 11.8.2004.
Artemiksen osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan (FORM 10-Q)
nähtävillä SEC:n internet-sivuilla osoitteessa
www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
nimellä Artemis International.

TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus osavuosikatsauksesta järjestetään tiedotusvälineiden
edustajille ja analyytikoille 12.8.2004 klo 12.00 Scandic
Simonkentässä, Espa-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.

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

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia
PROHA-KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE 1.1.- 30.6.2004

TULOSLASKELMA                     1/04-6/04    1/03-6/03   1/03-12/03
                                  (EUR 1000)   (EUR 1000)  (EUR 1000)

Liikevaihto                            33 907      40 215      76 792
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista         39          15           5
Liiketoiminnan muut tuotot                455         382       1 031
Materiaalit ja palvelut                -2 705      -3 550      -6 188
Henkilöstökulut                       -26 336     -29 557     -56 782
Poistot ja arvonalentumiset
  Suunnitelman mukaiset poistot          -302        -544      -1 133
  Arvonalentumiset pysyvien
  vastaavien hyödykkeistä                                           0
  Konserniliikearvon poisto              -967        -975      -1 982
  Konsernireservin vähennys                14          18          36
Poistot ja arvonalentumiset
yhteensä                               -1 256      -1 501      -3 079
Liiketoiminnan muut kulut              -7 989      -8 973     -17 766

Liikevoitto/ -tappio                   -3 884      -2 968      -5 988



Rahoitustuotot ja -kulut                  -31        -342         141

Voitto/tappio ennen satunnaisia
eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja    -3 915      -3 310      -5 847

Tuloverot                                -429        -526        -978
Laskennallisen verovelan muutos                                   -78

Voitto/tappio ennen
vähemmistöosuutta                      -4 344      -3 836      -6 902

Vähemmistöosuus                            -4         187         715

Tilikauden voitto/tappio               -4 348      -3 649      -6 187

TASE
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
  Aineettomat hyödykkeet                  454         578         463
  Konserniliikearvo                    14 277      13 421      12 420
  Aineelliset hyödykkeet                  976       1 587         997
  Sijoitukset                           1 234       1 932       2 114
Pysyvät vastaavat yhteensä             16 941      17 518      15 995

Vaihtuvat vastaavat
  Pitkäaikaiset saamiset                1 023         336         448
  Osakeantisaamiset                         0           0           0
  Lyhytaikaiset saamiset               21 317      22 456      21 120
  Rahoitusarvopaperit                      80          84          80
  Rahat ja pankkisaamiset              10 065       8 684       7 058
Vaihtuvat vastaavat yhteensä           32 485      31 559      28 706

VASTAAVAA YHTEENSÄ                     49 426      49 077      44 701

VASTATTAVAA
Oma pääoma
  Osakepääoma                          13 875      13 485      13 875
  Osakeanti                             3 925         938           0
  Ylikurssirahasto                     10 368       3 906       2 964
  Edellisten tilikausien
  voitto/tappio                        -7 691      -2 128        -796
  Tilikauden voitto/tappio             -4 348      -3 649      -6 187
  Pääomalaina                               0         187           0
Oma pääoma yhteensä                    16 130      12 739       9 857

Vähemmistöosuus                            49       1 532       1 081

Konsernireservi                             0         272         254

Pakolliset varaukset                      241         684          88

Vieras pääoma
  Pitkäaikainen vieras pääoma           4 537       5 056       4 317
  Lyhytaikainen vieras pääoma          28 469      28 795      29 104
Vieras pääoma yhteensä                 33 006      33 851      33 421

VASTATTAVAA YHTEENSÄ                   49 426      49 077      44 701



PROHA-KONSERNIN TUNNUSLUVUT         1/04-6/04   1/03-6/03  1/03-12/03

Liikevaihto (1000 euroa)               33 907      40 215      76 792

EBITDA*                                -2 628      -1 467      -2 909
  % liikevaihdosta                     -7,8 %      -3,6 %      -3,8 %

EBITA**                                -2 930      -2 011      -4 042
  % liikevaihdosta                     -8,6 %      -5,0 %      -5,3 %

EBIT***                                -3 884      -2 968      -5 988
  % liikevaihdosta                    -11,5 %      -7,4 %      -7,8 %

Tulos ennen satunnaisia eriä,
tilinpäätössiirtoja ja veroja          -3 915      -3 310      -5 847
  % liikevaihdosta                    -11,5 %      -8,2 %      -7,6 %

Katsauskauden tulos                    -4 348      -3 649      -6 187
  % liikevaihdosta                    -12,8 %      -9,1 %      -8,1 %

* Liiketulos ennen poistoja
** Liiketulos ennen konserni-
   liikearvon poistoja
*** Liiketulos

Tutkimus- ja kehitysmenot (1000 euroa)  3 714       4 187       7 920
  % liikevaihdosta                     11,0 %      10,4 %      10,3 %

Henkilöstö kauden lopussa                 571         654         619
Henkilöstö keskimäärin                    588         650         642

1) Osakkeiden määrä keskimäärin    53 367 270  51 867 270  52 615 215
1) Tulos / osake, eur                  -0,081      -0,070       -0,12

2) Optio-oikeuksilla laimennettu
osakkeiden määrä
keskimäärin                        55 228 011  52 181 757  53 128 712
2) Tulos / osake, eur                      *)          *)          *)

*)
Laimennusvaikutuksella oikaistua
tulos/osaketunnuslukua ei ole
esitetty, koska se muodostuisi
paremmaksi kuin laimentamaton
tunnusluku

3) Osakkeiden lukumäärä kauden
lopussa                            53 367 270  51 867 270  53 367 270
3) Oma pääoma / osake, eur               0,30        0,24        0,18

Liikevaihdon jakauma maittain  1/04-6/04    1/03-6/03  1/-03-12/03

Iso-Britannia                        9 %         13 %        12 %
Italia                               9 %          7 %         8 %
Japani                               6 %          8 %         7 %
Norja                               33 %         30 %        31 %
Ranska                              10 %          9 %        10 %
Saksa                                5 %          4 %         4 %
Singapore                            2 %          1 %         0 %
Suomi                               12 %         10 %        10 %



Yhdysvallat                         14 %         17 %        18 %
Muut                                 0 %          0 %         1 %
Yhteensä                           100 %        100 %       100 %

Liikevaihto tuotetyypeittäin      1/04-6/04    1/03-6/03   1/03-12/03

Kertaluonteiset lisenssituotot         16 %         18 %         16 %
Jatkuvat lisenssituotot                21 %         20 %         21 %
Palvelutuotot                          63 %         62 %         63 %
Yhteensä                              100 %        100 %        100 %

RAHAVIRTALASKELMA                   1.1-30.6.2004     1.1.-31.12.2003

Liiketoiminnan rahavirta
    Liiketulos                             -3 884             -5 988
    Oikaisut liiketulokseen
        Poistot ja arvonalentumiset         1 282              3 079
        Käyttöomaisuuden ja osakkeiden
        myyntivoitot ja -tappiot             -149               -121
        Muut oikaisut                         112               -385
     Nettokäyttöpääoman muutos             -1 868               -363
     Liiketoiminnan rahoituserät, netto       -42                236
     Välittömät verot                        -710               -748
Liiketoiminnan rahavirta                   -5 260             -4 290

Investointien rahavirta
    Investoinnit aineellisiin ja
    aineettomiin hyödykkeisiin               -273               -493
    Tytär- ja osakkuusyritysten
    hankinnasta johtuva rahavirta             236                  0
    Tytär- ja osakkuusyritysten
    luovutuksesta johtuva rahavirta            -3                150
    Muut suoritetut rahavirrat                  0                  0
    Muut saadut rahavirrat                     14                 63
Investointien rahavirta                       -25               -280

Rahoituksen rahavirta
    Maksullinen osakeanti                   7 404                938
    Lyhytaikaisten lainojen nostot          3 655              5 379
    Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 292             -5 972
    Vaihtovelkakirjalainan nostot               0                  0
    Pitkäaikaisten lainojen nostot             72                151
    Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -158             -1 030
    Pääomalainojen takaisinmaksut               0               -102
    Maksetut osingot                         -389               -401
Rahoituksen rahavirta                       8 292             -1 037

Rahavarojen muutos                          3 007             -5 608
                                                                   0
Rahavarat kauden alussa                    -7 058            -12 666
Ostettujen tytäryhtiöiden rahavarat             0                  0
Myytyjen tytäryhtiöiden rahavarat               0                  0
Rahavarat kauden lopussa                   10 065              7 058
Rahavarojen muutos                          3 007             -5 608

TULOSLASKELMAT NELJÄNNESVUOSITTAIN



                       Q2/2004 Q1/2004 Q1/2003 Q2/2003 Q3/2003 Q4/2003

Liikevaihto             17 020  16 887  22 135  18 080  17 156 19 420
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista                  11      28       3      13     -33     23
Liiketoiminnan muut
tuotot                     432      23     277     106     162    486
Materiaalit ja palvelut -1 304  -1 401  -2 037  -1 513  -1 385 -1 252
Henkilöstökulut        -13 074 -13 262 -15 237 -14 320 -13 574-13 651
Poistot ja arvon-
alentumiset
  Suunnitelman mukaiset
  poistot                 -148    -155    -266   -278     -317   -273
  Arvonalentumiset
  pysyvien vastaavien
  hyödykkeistä                0      0       0      0       0      0
  Konserniliikearvon
  poisto                   -498   -469    -495   -480     -483   -524
  Konsernireservin
  vähennys                   -9     22       9      9        9      9
Poistot ja arvonalen-
tumiset yhteensä           -654   -601    -752   -749     -791   -787
Liiketoiminnan muut
kulut                    -3 773 -4 216  -4 321 -4 652   -3 542 -5 251

Liikevoitto/ -tappio     -1 341 -2 543      67 -3 035   -2 007 -1 013

Rahoitustuotot ja -kulut   -192    161    -379     37       58    425

Voitto/tappio ennen
satunnaisia eriä, tilin-
päätössiirtoja ja veroja -1 533 -2 382    -313 -2 998   -1 948   -588

Tuloverot                   -93   -337    -146   -353     -298   -180
Laskennallisen verovelan
muutos                        0      0     -13    -13      -25    -26

Voitto/tappio ennen
vähemmistöosuutta        -1 626 -2 718    -472 -3 364   -2 271   -795

Vähemmistöosuus             177   -181    -216    403      302    226

Katsauskauden
voitto/tappio            -1 448 -2 899    -688 -2 961   -1 970   -569

EBITA                      -834 -2 096     553 -2 564   -1 533   -498


