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Toiselle neljännekselle odotettu asiakkaiden kysynnän elpyminen
ei vielä toteutunut.
Efore -konsernin liikevaihto laski ensimmäisen kuuden kuukauden
aikana 39,8 % 17,4 miljoonaan euroon (28.9 miljoonaa euroa).
Liiketulos oli -2,6 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa)

LIIKETOIMINNAN KEHITYS KONSERNISSA

Liiketoimintaympäristö
Efore -konsernin merkittävimmän asiakaskunnan,
tietoliikenneteollisuuden markkinatilanteen elpymisen
viivästymisestä johtuen Eforen tuotannon käyttöaste
katsauskaudella oli edelleen heikko. Tietoliikenteen
avainkysymyksenä on operaattoreiden mahdollisuudet investoida
uuden teknologian tuotteisiin. Perinteisen teollisuuden sekä
sairaalaelektroniikan markkinatilanne Eforen kannalta on
kehittynyt terveemmin ja alueelle on lisätty panostuksia.

Operatiivisen tuloksen parantaminen
Viime vuoden aikana käynnistetty toiminnan sopeuttaminen
ennustettua alhaisempaan kysyntään on jatkunut. Liikevaihdon
huomattavasta laskusta johtuen toiminnan liiketulos jäi
kuitenkin edelleen tappiolle 2,6 miljoonaa euroa.

Materiaalihallinnon neuvottelemat uudet sopimukset ja hinnat
saatiin käyttöön toisella neljänneksellä. Hyöty uusista hinnoista
saadaan täysimääräisesti käyttöön heti, kun vanha varasto on
kulutettu. Henkilöstökustannussäästöjä on toteutettu jatkamalla
syksyllä 2001 alkaneita lomautuksia sekä vähentämällä
työntekijöiden lukumäärää. Tilikauden loppuun asti voimassa
olevan lomautuksia koskevan sopimuksen piiriin kuuluu koko Efore
-konsernin Suomen henkilöstö. Myös liiketoiminnan muut kulut ovat
selvästi vuotta aikaisempaa alhaisemmalla tasolla.

Vantaan toiminta ulkoistetaan ja siirretään muihin
toimipisteisiin
Operatiivisen tuloksen parantamista haetaan myös Eforen Vantaalla
olevan tuotannon ulkoistamisella ja siirtämisellä Saarijärven
tuotantolaitokselle. Samalla Vantaan asiakaspalvelu- ja
tuotekehitystoiminnot on tarkoitus siirtää yhtiön Espoon
toimipisteeseen ja toiminta Vantaalla lopettaa.

Vantaan tuotannon ulkoistamiseen liittyen Efore Oyj ja Point
Product Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaisesti
pääosa Eforen Vantaan tehtaan teholähdetuotannosta
siirtyy Point Product Oy:n Virossa toimivalle tytäryhtiölle
Paitec Elektroonikalle 5.6.2002 alkaen. Sopimus käsittää pääosan
Vantaan tehtaan  tuotanto-, osto- ja varastotoiminnoista sekä
näihin toimintoihin liittyvän käyttö- ja vaihto-omaisuuden.
Järjestelyn yhteydessä neljä Efore Oyj:n työntekijää siirtyy
Point Product Oy:n palvelukseen. Toimenpiteellä on yhteensä noin
0,4 miljoonan euron vaikutus Efore-konsernin taseen käyttö- ja
vaihto-omaisuuseriin. Ulkoistamisella tavoitellaan piensarjoina
valmistettavien teholähteiden valmistuksen kustannustehokkuutta



ja joustavuutta.  Eforen oma tuotantolaitos Saarijärvellä
keskittyy keski- ja suurivolyymisten teholähdesarjojen tuotantoon
sekä Vantaalta siirtyvien tasasuunninjärjestelmien kokoonpanoon.
Lisäksi Saarijärven tehdas tarjoaa vaativaan
tehoelektroniikkatuotantoon liittyviä sopimusvalmistuspalveluja.

Organisaatiota uudistetaan
Kustannussäästöjä ja toiminnan tehostamista haetaan myös 1.6.2002
uusitulla organisaatiolla. Uudessa organisaatiossa vastuita on
selkiytetty ja liiketoimintayksikköjen määrä vähennetty neljästä
kolmeen.

Kannattavuuden parantumista haetaan myös liikevaihdon kasvusta
niin nykyisten, kuin uusienkin asiakkaiden kanssa.

Tuotekehitysvoimavarat käytössä
Kehitystyön kysyntä on jatkunut voimakkaana.
Tietoliikenneteollisuuden uusien GPRS, EDGE ja UMTS
-teknologiatuotteiden osuus on edelleen merkittävä.

Tuotteiden kehittämisprojekteissa huomioidaan teknologian lisäksi
kilpailukykyyn vaikuttavina tekijöinä tuotannollisuus ja
materiaalien edullisuus. Efore -konserni kykenee vastaamaan tähän
haasteeseen, sillä suunnittelutyössä huomioidaan uusin teknologia
ja näin kehitetyt tuotteet valmistetaan joko konsernin omilla
tehtailla tai joustavasti alihankkijoilla. Tuotekehityksessä
parhaillaan olevien hankkeiden markkinapotentiaaliksi  arvioidaan
tulevina vuosina muodostuvan noin 250-550 miljoonaa euroa.
Lisäksi uusia tuotekehityshankkeita on neuvotteluasteella useita.

Globaalista toiminnasta kasvun edellytykset
Efore -konserni toimii globaalisti. Euroopan toiminnot hoidetaan
pääasiassa Suomesta. Muiden markkinoiden asiakkaista vastaavat
USA:n, Kiinan ja Brasilian tytäryhtiöt, joista varsinkin Efore
(USA), Inc. on onnistunut uusien asiakassuhteiden luomisessa.
Uudet merkittävät asiakkaat USA:ssa ovat Kone Inc. ja Andrew
Corp., joille toimitukset alkoivat katsauskauden aikana. Myös
Brasiliassa toimitukset alkoivat onnistuneesti huhtikuussa 2002.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS EPÄTYYDYTTÄVÄT

Efore -konsernin  liikevaihto 1.11.2001-30.4.2002 oli 17,4
miljoonaa euroa, kun se viime vuonna vastaavalla jaksolla oli
28,9 miljoonaa euroa. Markkinatilanteen heikkenemisestä johtuen
liikevaihto laski 39,8 %.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 8,9 miljoonaa euroa
(15,9 miljoonaa euroa) ja toisen neljänneksen liikevaihto oli 8,5
miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa).

Konsernin liiketappio katsauskaudella oli  -2,6 miljoonaa euroa (-
0,8  miljoonaa euroa).  Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä
oli -2,4 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa ) ja nettotulos
oli -2,4  miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa).

Merkittävä osa Efore -konsernin liikevaihdosta perustuu
asiakaskohtaisiin tuotteisiin ja pitkäaikaisiin puitesopimuksiin,
jotka sisältävät tuotteiden kehittämisen lisäksi tuotannon ja
tuotteiden huollon niiden elinkaaren ajan. Asiakkaina ovat oman
alansa johtavat tietoliikenteen, teollisuussektorin ja
sairaalaelektroniikan laitteiden valmistajat sekä
teleoperaattorit, voimalaitostoimittajat, rautatieyhtiöt ja
puolustusvoimat.

RAHOITUS JA  INVESTOINNIT

Konsernin rahoitustilanne tarkastelukaudella oli edelleen
tyydyttävä, mutta kaventui jonkin verran. Rahoitusaseman
parantamiseksi  tehostettiin saatavien kotiutumista ja
optimoitiin materiaalien hallintaa käyttöpääoman pienentämiseksi.
Erityisesti varaston arvo aleni selvästi, ja oli katsauskauden
lopussa 8,0 milj. euroa (13,9 milj. euroa). Saarijärven
tuotantolaitoksella aloitettiin siirtyminen ns.
kaupintavarastomalliin tärkeimpien toimittajien kanssa.



Investoinnit olivat 0,8 milj. euroa (1,2 milj. euroa), joista
pääosa muodostuu tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Muista
suuremmista investoinneista on pidättäydytty.

Nettorahoitustuotot olivat 0,2 milj. euroa (kulut 0,4 milj.
euroa). Korolliset nettovelat olivat 5,2 milj. euroa (6,9 milj.
euroa). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 36,5
% (39,3 %) ja gearing 56,9 % (50,0 %)

Likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 3,7 milj. euroa (2,4
milj. euroa). Taseen loppusumma on 25,2 milj. euroa (34,9 milj.
euroa).

VEROTUS

Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot
erillisyhtiöissä.  Varovaisuuden periaatteen mukaan
laskennallisia verosaamisia ulkomaisten tytäryhtiöiden osalta ei
ole otettu huomioon.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Efore Oyj:n rekisteröity osakepääoma 30.4.2002 oli 13.829.676,80
euroa. Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä 8.135.104,  joista A-
sarjan osakkeita on 7.605.488 ja K-sarjan osakkeita 529.616
kappaletta. Hallituksella ei ole voimassaolevaa valtuutusta
osakepääoman korottamiseen.

Yhtiön hallussa olevien edellisillä tilikausilla hankittujen
omien A-osakkeiden kokonaismäärä on 119.200 kappaletta ja niiden
yhteenlaskettu nimellisarvo 202.640 euroa. Osakkeet vastaavat 1,5
% koko osakemäärästä ja 0,7 % äänimäärästä. Yhtiön hallussa
olevilla omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä niille
makseta osinkoa.

Kauppojen yhteismäärä Efore Oyj:n A-osakkeilla Helsingin Pörssin
I-listalla katsauskauden aikana oli 539.688 kappaletta ja vaihdon
arvo oli 1,0 milj. euroa (7,1  % A-osakkeiden antioikaistusta
osakemäärästä, 6,6 % kokonaisosakemäärästä 30.4.2002). Osakkeen
kurssi vaihteli 1,50 ja 2,56 euron välillä, keskikurssi 1,88
euroa. Koko osakekannan markkina-arvo laskettuna A-osakkeiden
viimeisellä kaupankäyntihinnalla 30.4.2002 oli 12,8 milj. euroa.
Osakkeenomistajien lukumäärä oli katsauskauden päättyessä 1492
(31.10.2001:1470).

YHTIÖKOKOUS JA UUSI HALLITUS

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.3.2002 päätettiin varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvista asioista, myönnettiin tili- ja
vastuuvapaus yhtiön toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Hallitukselle annettiin valtuudet luovuttaa yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita osakeyhtiölain mukaisesti.  Muita
valtuuksia hallitukselle ei oltu esitetty.
Yhtiökokous valitsi uuteen hallitukseen jatkamaan Hannes
Fabritiuksen, Timo Syrjälän ja Matti Tammivuoren. Uusiksi
jäseniksi valittiin DI Veijo Komulainen ja KTM Heikki Marttinen.
Edellisessä hallituksessa varsinaisena jäsenenä toiminut Pirkko
Fabritius valittiin hallituksen varajäseneksi.

Hallitus valitsi 18.3.2002 järjestäytymiskokouksessaan
keskuudestaan puheenjohtajakseen Hannes Fabritiuksen ja
varapuheenjohtajaksi Timo Syrjälän.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 443
(523) ja katsauskauden lopussa 425 (525). Henkilöstöstä oli
Suomessa 360 ja ulkomaiden toimipisteissä 63.

Vantaan tuotannon ulkoistamisesta ja siirtämisestä Suomessa Efore
-konsernin muihin toimipisteisiin, 1.6.2002 voimaan astuneesta
organisaatiomuutoksesta sekä vallitsevasta aiempaa alhaisemmasta
markkinatilanteesta johtuen Eforessa on käynnissä uudet YT-
neuvottelut, joiden tavoitteena on henkilöstön vähentäminen



Suomessa edelleen 100-150 henkilöllä vielä kuluvan tilikauden
aikana. YT-neuvottelujen piiriin kuuluu konsernin koko Suomen
henkilökunta. Pääosa vähennystarpeesta liittyy
tuotantohenkilöstöön.

KONSERNIRAKENNE

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Efore Oyj ja sen kokonaan omistamat
tytäryhtiöt, Efore Power Design Oy, Efore (USA), Inc., Efore
(Suzhou) Electronics Co. Ltd., Efore Ltda ja Efore (UK) Ltd.
Lisäksi Efore Oyj omistaa 25 % tehoelektroniikan alalla
toimivasta saksalaisesta Power Innovation GmbH:sta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT JA LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Efore on vahvasti mukana tuotteissa, jotka liittyvät uusimman
teknologian tietoliikenneverkkoratkaisuihin eli 2,5G - 3G -
verkkoihin. Efore toimittaa tälle sektorille sekä
asiakaskohtaisia ratkaisuja että tasa- ja
vaihtosuuntaajajärjestelmiä. Eforen osalta ensimmäiset 3G
toimitukset alkoivat katsauskauden aikana.

Telealan operaattorit ovat alkuvuoden ajan olleet aiempaa
maltillisempia investoinneissaan eikä nopeaa käännettä selkeästi
parempaan ole vielä lähiaikoina odotettavissa. Sekä jo
tuotannossa olevien että uusien tuotteiden kysyntä on edelleen
vaikeasti ennakoitavissa pääasiakkaittemme markkinoiden
epävarmuudesta johtuen.

Teollisuus- ja sairaalaelektroniikan osalta markkinatilanteen
ennustetaan jatkuvan vakaampana. Eforen uuden hallituksen
käynnistämä strategiatyö hakeekin yhtiölle toista tukijalkaa
juuri teollisuuselektroniikasta. Kone Inc.:n kanssa alkanut
yhteistyö hissien sähköistyksen ja siihen liittyvän
järjestelmäintegroinnin alueella on tästä hyvä esimerkki. Myös
useita muita vastaavia tarjous- ja sopimusneuvotteluja on
käynnissä konsernin kaikilla toiminta-alueilla.

Asiakaskohtaisten teholähteiden sekä tasa- ja
vaihtosuunninjärjestelmien kysynnän odotetaan asiakkailta
saatujen ennusteiden mukaan paranevan tilikauden toisella
puoliskolla jonkin verran. Lisäliikevaihtoa odotetaan myös uusien
3G -tuotteiden myynnin alkamisesta sekä hyvin käyntiin
lähteneistä uusista asiakkuuksista USA:ssa.

Liikevaihdon odotettu parantuminen ei kuitenkaan riitä kuromaan
umpeen alkuvuoden pudotusta vaan koko tilikauden liikevaihdon
ennustetaan jäävän noin neljänneksen viimevuodesta. Samalla  koko
tilikauden liiketuloksen odotetaan jäävän tappiolliseksi.
Tappioihin vaikuttavat lisäksi kolmannella neljänneksellä
toteutuvat kertaluontoiset kustannukset  henkilöstön edelleen
vähentämisestä sekä Vantaan tuotantolaitoksen toiminnan
ulkoistamisesta ja siirtämisestä Saarijärvelle ja Espooseen.
Markkinaennusteen mukaan tuloksen ennakoidaan kääntyvän lievästi
positiiviseksi tilikauden viimeisellä neljänneksellä.
Tietoja ei ole tilintarkastettu.
Tämä tiedote julkaistaan vain suomenkielisenä.
Efore -konsernin 9 kuukauden osavuosikatsaus ajalta 1.11.2001 -
31.7.2002 julkaistaan 5.9.2002.

     KONSERNIN              11/01-       11/00-      muutos   11/00-
     TULOSLASKELMA          4/02         4/01                 10/01
     milj. euroa            6 kk         6 kk        %        12 kk
     LIIKEVAIHTO            17,4         28,9        -39,8    56,3
     Valmiiden ja            0,4          1,2        -66,7    -1,2
     keskeneräisten
     tuotteiden varastojen
     muutos
     Liiketoiminnan muut     0,0          0,1       -100,0     0,1
     tuotot
     Liiketoiminnan kulut  -19,2        -30,0        -36,0   -55,3
     Poistot ja             -1,2         -1,1          9,1    -2,7
     arvonalentumiset
     Osuus                   0,0          0,0          0,0     0,0



     osakkuusyrityksen                                 
     tuloksesta
     LIIKEVOITTO (-TAPPIO)  -2,6         -0,8       -225,0    -2,8
     Rahoitustuotot ja -     0,2         -0,4        150,0    -0,7
     kulut (netto)
     TULOS  ENNEN           -2,4         -1,3        -84,6    -3,5
     SATUNNAISIA ERIÄ
     TULOS ENNEN            -2,4         -1,3        -84,6    -3,5
     TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA
     VEROJA
     Tuloverot               0,0          0,0         0,0      0,0
     KATSAUSKAUDEN TAPPIO   -2,4         -1,3       -84,6     -3,5
                                                              
                                                              
     KONSERNIN TASE         30.4.2002    30.4.2001   muutos-% 31.10.2001
     milj.euroa                                               
     VASTAAVAA                                                
     PYSYVÄT VASTAAVAT                                        
     Aineettomat hyödykkeet  1,6          1,6         0,0      1,5
     Konserniliikearvo       0,1          0,0                  
     Aineelliset hyödykkeet  7,1          6,7         6,0      7,6
     Sijoitukset             0,2          0,3       -33,3      0,3
     VAIHTUVAT VASTAAVAT                                      
     Vaihto-omaisuus         8,0         13,9       -42,4      7,9
     Lyhytaikaiset saamiset  4,5         10,0       -55,0      6,6
     Rahoitusarvopaperit     0,8          0,9       -11,1      0,8
     Rahat ja                2,9          1,5        93,3      4,3
     pankkisaamiset
     VASTAAVAA YHTEENSÄ     25,2         34,9       -27,8     29,0
                                                              

     VASTATTAVAA            30.4.2002    30.4.2001   muutos-% 31.10.2001
     Osakepääoma ja muu oma  9,4         14,1       -33,3     11,7
     pääoma
     Pitkäaikainen vieras    5,6          4,9        14,3      6,4
     pääoma
     Lyhytaikainen          10,2         15,9       -35,8     10,9
     vieraspääoma
     VASTATTAVAA YHTEENSÄ   25,2         34,9       -27,8     29,0
                                                              
                            11/01-       11/00-      muutos   11/00-
     KONSERNIN TUNNUSLUKUJA 4/02         4/01                 10/01
     Tulos/osake, eur       -0,30        -0,23      -30,4     -0,43
     Oma pääoma/osake, eur   1,15         1,72      -33,1      1,44
     Omavaraisuusaste,%     36,5         39,3        -7,1     39,7
     Bruttoinvestoinnit      0,8          1,2       -33,3      3,8
     käyttöomaisuuteen,
     milj. euroa
     % liikevaihdosta        4,6          4,2         9,5      6,7
     Henkilöstö keskimäärin  443          523       -15,3      505
     Tulos/osake =                                            
     Voitto ennen satunnaiseriä -                            
     tilikauden verot/
     keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden            
     lukumäärä
     Oma pääoma/osake  = Oma pääoma/antioikaistu           
     osakkeiden lukumäärä 30.4.
     Omavaraisuusaste-% = Oma pääoma/taseen loppusumma - saadut
     ennakot x 100
     
                                                              
                            30.4.2002    30.4.2001   muutos   31.10.2001
     KONSERNIN
     VASTUUSITOUMUKSET
     OMASTA PUOLESTA, milj.                          %        
     euroa
     - Annetut pantit        0,0          0,1       -100,0      0,0
     -                       0,6          0,6          0,0      0,6
     Kiinteistökiinnitykset
     - Yrityskiinnitykset    6,4          6,2          3,2      6,4
     Vuokra- ja                                               
     leasingvastuut
     -  alkaneelta           1,3          1,1         18,2      1,3
     tilikaudelta
     maksettavat



     -  myöhemmin            2,7          2,7          0,0      2,9
     maksettavat

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Markku Hangasjärvi (040) 7310 114
Talous- ja hallintojohtaja Jorma Lappalainen (040) 8218 753

Espoossa 5.6.2002

EFORE OYJ

Hallitus

JAKELU    Helsingin Pörssi
          Keskeiset tiedotusvälineet

Efore -konserni

Efore on suomalainen, kansainvälistä liiketoimintaa harjoittava
tehoelektroniikka-alan konserni. Asiakkaat ovat pääosin
kansainvälisesti toimivia tietoliikenne-, teollisuusautomaatio-
ja sairaalaelektroniikkayrityksiä sekä teleoperaattoreita.
Konserni suunnittelee ja valmistaa sekä asiakaskohtaisia
ratkaisuja että teholähdejärjestelmiä, joiden avulla muutetaan
sähköä ja varmistetaan häiriötön virransyöttö.

Efore-konsernin  kotipaikka Espoo. Suomessa tuotanto sijaitsee
Saarijärvellä ja ulkomailla USA:ssa ja Kiinassa. Yrityksellä on
toimipiste myös Brasiliassa. Lisäksi konsernilla on osakkuusyhtiö
Saksassa. Edellisellä, lokakuussa 2001 päättyneellä tilikaudella
konsernin liikevaihto oli n. 56.3 milj. euroa ja sen
palveluksessa oli noin 500 henkilöä.
Efore Oyj on Helsingin pörssin I-listalla noteerattu yhtiö.

Internet: http://www.efore.com


