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Konsernin liikevaihto ja -tulos
Kyro-konsernin kahdeksan kuukauden yh-
teenlaskettu liikevaihto kasvoi edellisvuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 34 % ja oli
110,4 (82,7) miljoonaa euroa. Tamglassin ja
Tecnomenin liikevaihdot kasvoivat merkittä-
västi ja Kyro Powerin liikevaihto säilyi viime
vuoden tasolla.

Konsernin liiketulos oli 87,9 miljoonaa
euroa, johon sisältyy Tecnomenin yhdistetyn
osakeannin ja myynnin tuotto 75,6 miljoo-
naa euroa. Konsernin liiketoimintaryhmien
vertailukelpoinen liiketulos parani 11,5 mil-
joonaa euroa ja oli 12,3 (0,8) miljoonaa euroa.
Tulos ennen satunnaiseriä oli 88,6 (3,1) mil-
joonaa euroa. Tulos osaketta kohti oli 1,79
(0,02) euroa ja oma pääoma osaketta kohti
4,86 (2,98) euroa.

Tecnomenin osakkeiden yhdistetty
osakeanti ja -myynti
Kyron ja Tecnomenin hallitukset päättivät
kokouksissaan 9.6.2000 yhdistetyn osakean-
nin ja -myynnin aloittamisesta sekä yhtiön
osakkeiden noteerauksen hakemisesta Helsin-
gin Pörssin päälistalle. Osakeannilla ja -myyn-
nillä laajennetaan Tecnomenin omistuspohjaa,

vahvistetaan konsernin rahoitusrakennetta
sekä rahoitetaan Tecnomenin kasvua ja luo-
daan lisämahdollisuuksia sen henkilöstön kan-
nustin- ja sitouttamisjärjestelmien kehittämi-
selle. Kaupankäynti Tecnomenin osakkeilla
Helsingin Pörssin Prelistalla alkoi 30.6.2000
ja päälistalla 4.7.2000.

Yhdistetyssä osakeannissa ja -myynnissä
merkittiin ja myytiin yhteensä 12.969.200
osaketta. Tecnomen laski liikkeeseen
7.969.200 osaketta. Osakkeen merkintähinta
oli yleisö- ja instituutioannissa 8,50 euroa, joka
oli myös tarjouksen enimmäishinta. Henkilös-
töannin merkintähinta oli 7,65 euroa. Yhtiön
osakepääomaa korotettiin 318.768 eurolla.
Kyro Oyj Abp myi yhteensä 5.000.000 osa-
ketta. Emoyhtiö Kyro omistaa osakeannin ja
-myynnin jälkeen Tecnomenin osakkeista 73,7 %.
Tecnomenin instituutioanti ylimerkittiin yli
kymmenkertaisesti. Myös henkilöstö- ja yleisö-
anti ylimerkittiin.

Rahoitus
Konsernin rahoitusasema vahvistui entises-
tään. Kaudelle kirjatut nettorahoitustuotot
olivat 0,7 (2,3) miljoonaa euroa. Konsernin
likvidit kassavarat ja sijoitusvarallisuus olivat

121,3 (42,9) miljoonaa euroa. Konserni lyhen-
si alkuvuonna korollisia velkojaan 24,8 mil-
joonaa euroa. Korollinen vieras pääoma oli 8,0
(33,3) miljoonaa euroa. Nettovelkojen suhde
omaan pääomaan (gearing) parani ja oli –52,4 %
(–8,1). Taserakenne vahvistui omavaraisuus-
asteen saavuttaessa 80 % (68). Tecnomenin
osakeannista ja myynnistä saadut rahavarat
vähennettyinä kuluilla ja veroilla olivat
Tecnomenissä 64 miljoonaa euroa ja Kyrossa
28 miljoonaa euroa.

Henkilöstö
Konsernin henkilömäärä toisen kolmannek-
sen lopussa oli 916 (846). Kasvu 8 % johtui
enimmäkseen Tecnomenin tuotekehitysresurs-
sien vahvistamisesta. Lisäksi Tamglassin auto-
maatioryhmän ja after sales -toiminnon resurs-
seja on lisätty.

Investoinnit, tuotekehitys ja tutkimus
Konsernin investoinnit olivat 8,9 (7,5) mil-
joonaa euroa, josta merkittävin osa suunnat-
tiin Tecnomenin tuotekehitykseen. Konsernin
tuotekehitys- ja tutkimusmenot olivat 12 %
(12) liikevaihdosta.

Hallitus ja valtuutukset
Hallitus sai yhtiökokoukselta valtuutuksen
konsernin omien osakkeiden hankkimiseen ja
luovuttamiseen, mikä mahdollistaa omien
osakkeiden käytön vastikkeena yrityskaupois-
sa tai investointien rahoituksessa. Valtuutus
käsittää enintään 5 % yhtiön koko osake- ja
äänimäärästä. Hallitus ei käyttänyt saamaan-
sa valtuutusta tarkastelujakson aikana.

Osakkeet ja kurssikehitys
Kyron osakkeita vaihdettiin tarkastelujakson
aikana 12.861.006 kappaletta. Kauden ylin
osakekurssi oli 16,50 euroa ja alin 6,40 euroa.
Viime vuoden vastaavana ajanjaksona yhtiön

Kyro on kansainvälisillä toimialoilla toimiva dynaaminen teknologia-
konserni. Konsernin strategiana on vahvojen voimavarojen turvin
kehittää ja kasvattaa murrosvaiheessa olevaa nykyaikaista teknologia-
liiketoimintaa, erityisesti sen kansainvälistyessä käyttäen hyväksi vahvaa
business-to-business markkinointi- ja myyntiverkostoa.
    Kyron tavoitteena on rakentaa maailmanlaajuisesti johtava markkina-
asema ja siihen perustuva vahva kannattavuus tarkoin valituilla ja
fokusoiduilla toimialoilla.
    Kyron sekä sen tytäryhtiöiden, Tecnomenin ja Tamglassin, kasvu-
strategioihin liittyvät orgaanisen kasvun lisäksi yritysostot, joiden
mahdollisuuksia kartoitetaan aktiivisesti.

                                                                                Liikevaihto MEUR                    Liiketulos MEUR                       Henkilöstö
1–8/2000 1–8/1999 1–8/2000 1–8/1999 31.8.2000 31.8.1999

Tamglass 56,6 41,8 8,3 2,4 376 371
Tecnomen 38,3 25,3 2,7 –3,9 504 439
Kyro Power 15,4 15,5 3,8 3,9 25 24
Muu toiminta 0,5 0,5 73,8 * –1,3 11 12
Eliminoinnit –0,4 –0,4 –0,7 –0,3
Konserni yht. 110,4 82,7 87,9 0,8 916 846

* Sisältää emoyhtiön liiketoiminnan lisäksi kirjatun Tecnomenin osakkeiden myyntivoiton 39,5 miljoonaa euroa ja konsernitilinpäätöksessä
tulokseen kirjatun osuuden Tecnomenin antituotosta 36,1 miljoonaa euroa.

Liiketoimintaryhmien liikevaihto, liiketulos ja henkilöstö



1–8/2000 1–8/1999 1–12/1999

Konsernin tuloslaskelma, milj. euroa
Liikevaihto 110,4 82,7 149,6
Liiketoiminnan muut tuotot  75,6  1,2   0,3
Kulut  92,6 78,0 130,9
Poistot   5,5  5,1   8,3
Liikevoitto  87,9  0,8  10,7

prosenttia liikevaihdosta  79,6  0,9   7,2
Rahoitustuotot ja -kulut   0,7  2,3   2,9
Voitto ennen satunnaiseriä  88,6  3,1  13,6
Satunnaiset tuotot ja kulut  0,8   0,8
Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta  88,6  3,9  14,4
Verot –15,5 –1,4  –4,4
Vähemmistöosuus –2,0 –0,9  –2,3
Katsauskauden voitto  71,1  1,6   7,7

31.8.2000 31.8.1999 31.12.1999

Konsernin tase, milj. euroa
Pysyvät vastaavat  79,7  77,6  77,0
Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus  16,7  19,0  16,3
Rahoitusomaisuus 193,2  93,1 116,3

Vastaavaa 289,6 189,7 209,6
Oma pääoma 192,9 118,4 124,8
Vähemmistöosuus  23,8   3,1   4,6
Vieras pääoma

Korollinen vieras pääoma   8,0  33,3  32,8
Koroton vieras pääoma  58,4  29,1  41,0
Laskennallinen verovelka   6,5   5,8   6,3

Vastattavaa 289,6 189,7 209,6

1–8/2000 1–8/1999 1–12/1999

Tunnusluvut
Tulos/osake, euroa 1,79 0,02 0,17
Osakemäärä keskimäärin 1 000 kpl 39 675 39 675 39 675
Sijoitetun pääoman tuotto, % 46,4 3,6 9,8
Oman pääoman tuotto, % 42,2 1,5 7,3
Omavaraisuusaste, % 79,8 67,9 66,3
Velkaantumisaste, % –52,4 –8,1 –15,8
Oma pääoma/osake, euroa 4,86 2,98 3,14
Investoinnit, milj. euroa 8,9 7,5 10,3
Henkilöstö kauden lopussa 916 846 837
Henkilöstö keskimäärin 891 853 848

31.8.2000 31.8.1999 31.12.1999

Vastuusitoumukset, milj. euroa
Omasta velasta

Kiinteistökiinnitykset 0,7 21,3 18,6
Muut omat vastuut 17,6 10,1 15,1

Johdannaissopimukset
Kohde-etuuden arvo

Koronvaihtosopimukset 12,3 10,9
Valuuttatermiinit 29,3 15,4 25,2

Käypä arvo
Valuuttatermiinit 31,5 16,0 26,4

Luvut ovat tilintarkastamattomia.
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ylin osakekurssi oli 6,50 euroa ja alin 3,81
euroa.

Jakautumissuunnitelma
Kyron ja Tecnomenin hallitukset tekivät
9.6.2000 päätöksen ryhtyä valmistelemaan
Kyron jakautumista kahdeksi uudeksi yhtiök-
si, joiden nimiksi esitetään Tecnomen Holding
Oyj ja Kyro Oyj Abp, sekä tätä seuraavaa
Tecnomenin ja Tecnomen Holding Oyj:n vä-
listä sulautumista. Kyro Oyj Abp:n hallitus on
kokouksessaan 5.10.2000 hyväksynyt jakau-
tumissuunnitelman ja päättänyt ehdottaa sen
hyväksymistä 22.11.2000 pidettävälle Kyro
Oyj Abp:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle.
Suunnitelma toimitetaan osakkeenomistajien
nähtäväksi ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

Suunnitelman mukaan Kyro Oyj Abp
jakautuu ja sitä varten perustetaan kaksi uutta
vastaanottavaa osakeyhtiötä. Kyron varat ja
velat ehdotetaan jaettavaksi vastaanottavien
yhtiöiden kesken siten, että Tecnomen Hol-
dingille siirtyy jakautuvan yhtiön omistukses-
sa olevat Tecnomen Oyj:n osakkeet sekä sitä
vastaava määrä omaa pääomaa ja jakautumi-
sessa syntyvälle uudelle Kyro Oyj Abp:lle siir-
tyy jakautuvan yhtiön omistuksessa olevat
Tamglass Ltd. Oy:n ja Kyro Power Oy:n osak-
keet sekä yhtiön muu omaisuus ja jäljelle jää-
vä osa omasta pääomasta.

Ehdotettavassa jakautumisessa yksi ny-
kyinen Kyron osake oikeuttaa yhteen synty-
neen uuden Kyro Oyj Abp:n ja yhteen Tecno-

men Holding Oyj:n osakkeeseen. Jakautumis-
päiväksi hallitus ehdottaa 1.4.2001. Kyro-kon-
sernin liiketoimintojen eriyttäminen kahdek-
si konserniksi mahdollistaa sen, että sijoittajat
voivat sijoittaa suoremmin siihen toimialaan,
jonka ominaispiirteet, kasvumahdollisuudet ja
tuotto-odotukset vastaavat kunkin kiinnostuk-
sen kohteita.

Loppuvuoden näkymät
Tamglassin vuodenvaihteen hyvän tilaus-
kannan sekä kuluneen kahdeksan kuukauden
ennätyksellisen tilauskertymän ansiosta yhti-
ön koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kas-
vavan yli viidenneksen ja liiketuloksen para-
nevan voimakkaasti viime vuodesta. Turvalasi-
konemarkkinat kehittyvät edelleen suotuisas-
ti ja Tamglassin loppuvuoden tilauskertymän
ennakoidaan olevan hyvä.

Tecnomenin kahdeksan kuukauden lii-
kevaihto ja -tulos olivat toiselle kolmannekselle
ajoittuneiden merkittävien tilausten vaikutuk-
sesta jonkin verran ennakoitua parempia.
Markkinanäkymät ovat hyvät. Koko vuoden
liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi ja
liiketuloksen paranevan viime vuodesta.

Kyro Powerin liikevaihdon ja -tuloksen
arvioidaan olevan viime vuoden tasolla.

Kyro-konsernin liikevaihdon ja vertailu-
kelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan
kuluvana vuonna voimakkaasti. Konsernin
tulos ennen veroja moninkertaistuu Tecno-
menin onnistuneen listautumisen ansiosta.



teetin käyttöaste oli hyvä. Tuotekehitykseen,
mallien suunnitteluun ja kokoonpanoon kes-
kittyvässä valmistuksessa lisättiin alihankintaa
ja kasvatettiin erityisesti tuotannon automaa-
tiosuunnittelun henkilöstöresursseja. Toisen
kolmanneksen koneuutuus oli FTF-tasokar-
kaisulinja, joka lanseerattiin uuden tehtaan
avaamisen myötä Brasilian markkinoille.

Tamglass osallistui tarkastelujakson ai-
kana aktiivisesti useisiin kansainvälisiin näyt-
telyihin Pohjois- ja Väli-Amerikassa, Kauko-
idässä, Venäjällä ja Euroopassa. Tapahtumat
olivat kansallisia, ja niissä tiivistettiin ja luo-
tiin uusia asiakassuhteita kyseisillä markkina-
alueilla. Loppuvuoden suurin tapahtuma on
Saksan Glasstec-messut Düsseldorfissa. Lisäksi
Tamglass panosti yhtiön tunnettuuden ja ylei-
sen turvalasitietoisuuden lisäämiseen Suomessa
laajalla yrityskuvakampanjalla ja eri sidos-
ryhmille järjestetyillä tutustumistilaisuuksilla.

Tamglass after sales -toiminnon liike-
vaihto kasvoi tarkastelujakson aikana. Huolto-
sopimuskanta vahvistui voimakkaan myynnin
kasvun myötä. Myös käytettyjen koneiden
kunnostus- ja jatkomyynti lisääntyivät. After
sales -toiminnon merkitys Tamglassin kilpailu-
etuna korostuu entisestään koneiden käyttö-
asteiden noustessa.

Tamglassin turvalasituotantoyksikön,
Tamglass Turvalasi Oy:n, kahdeksan kuukau-
den liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Turvalasi-
yksikön tuotantotilojen uudistaminen eteni
tavoitteiden mukaisesti, ja konesiirrot uudelle
tehtaalle toteutettiin pääosin toisella kolman-
neksella.

Tamglass valmistaa turvalasin tuotantolaitteis-
toja ajoneuvo- ja rakennuslasivalmistajille ja
on alansa markkinajohtaja. Yhtiön kahdeksan
kuukauden liikevaihto kasvoi 35 % edellisvuo-
den vastaavasta ajanjaksosta ja oli 56,6 (41,8)
miljoonaa euroa. Tamglassin liiketulos lähes
nelinkertaistui ja oli 8,3 (2,4) miljoonaa euroa.

Turvalasilinjojen ja -koneiden kysyntä
jatkui myös toisella kolmanneksella vilkkaana
Euroopassa, Kaukoidässä sekä Pohjois- ja Ete-
lä-Amerikassa, jonka markkinatilanne piristyi
ensimmäisen kolmanneksen jälkeen. Lisäksi
Kauko- ja Lähi-idän alkuvuodesta käynnisty-
nyt talouden hyvä kehitys jatkui. Kiinassa teol-
linen infrastruktuuri kehittyy voimakkaasti,
mikä kasvattaa turvalasin kysyntää ja synnyt-
tää myös paikallista konevalmistusta. Tam-
glassin kahdeksan kuukauden aikana saamien
tilausten arvo oli lähes 40 % suurempi kuin
viime vuonna.

Lasirakentamisessa suurten karkaistujen
lasipintojen merkitys kasvaa voimakkaasti.
Tamglassin 30-vuotisen toiminnan aikana
toimittamien tasokarkaisulinjojen kokonais-
määrä ylitti 800 ja kaikkien toimitettujen lin-
jojen määrä on jo lähes 1300. Tamglass vah-
visti entisestään markkinajohtajan asemaansa
suurten tasokarkaisulinjojen toimittajana. Li-
säksi korkean jalostusarvon erikoistuotanto-
laitteiden, kuten taivutuskarkaisu-uunien, toi-
mitukset ovat kasvaneet voimakkaasti. Tam-
glass vastaanotti toisella kolmanneksella esi-
merkiksi Yhdysvalloista merkittäviä tilauksia
korkeakapasiteettisista energiansäästölasin
karkaisuun tarkoitetuista tasokarkaisukoneista.

Ajoneuvolasiteollisuudessa investoinnit
kasvoivat toisella kolmanneksella, mikä näkyi
uusina tilauksina Yhdysvalloista ja Kauko-
idästä. Suurten ajoneuvolasivalmistajien yhdis-
tyminen ja markkinoiden keskittyminen jat-
kui. Tamglassin autolasien taivutuskoneiden
markkinaosuus jatkoi kasvuaan.

Tamglass vahvisti toisella kolmanneksella
toimintojaan Etelä-Amerikassa perustamalla
uuden yhtiön ja aloittamalla turvalasikoneiden
ja -tuotantolinjojen valmistuksen Brasiliassa.
Brasilia on kokonsa puolesta kiinnostava ja
kasvava markkina-alue. Alueellisen tuotanto-
yksikön perustaminen on osa Tamglassin maa-
ilmanlaajuista kasvustrategiaa. Paikallinen val-
mistus helpottaa asiakkaiden rahoitusjärjes-
telyjä sekä eliminoi valuuttariskejä. Uusi tuo-
tantolaitos vastaanotti heti aloitettuaan
kaksi tasokarkaisukonetilausta.

Tarkastelujakson aikana Tamglassin tur-
valasilinjojen ja -koneiden valmistuskapasi-

Tecnomen kehittää ja toimittaa tietoliikenteen
lisäarvopalvelujärjestelmiä teleoperaattoreille ja
palveluntarjoajille. Tecnomenin tuotealueita
ovat läheisesti yhteen kuuluvat viestintäjärjes-
telmät ja langattomat Internet -ratkaisut sekä
ennakkomaksu- ja henkilöhakujärjestelmät.

Tecnomenin kahdeksan kuukauden lii-
kevaihto kasvoi 52 % edellisvuoden vastaavasta
ajanjaksosta ja oli 38,3 (25,3) miljoonaa euroa.
Liikevaihdon kasvuun vaikutti hyvän mark-
kinakehityksen lisäksi viime vuoden lopun
hyvän tilauskertymän purkautuminen. Lisäk-
si toisella kolmanneksella saadut viestintä-
järjestelmätilaukset vaikuttivat jo tarkastelu-
kauden aikana liikevaihdon kasvuun.

Yhtiön liiketulos oli 2,7 (–3,9) miljoo-
naa euroa. Ennakkomaksujärjestelmien suu-
ret tuotekehityspanostukset myyntiin nähden
heikensivät liiketulosta vielä tarkastelujaksolla.

Lisäarvopalvelujärjestelmien markkina-
kasvu jatkui. Matkapuhelinoperaattoreiden
messaging - ja ennakkomaksupalveluiden käyt-
täjämäärien jatkuva kasvu lisäsi niiden kapasi-
teettitarvetta, mikä loi kysyntää uusille järjes-
telmätoimituksille ja -laajennuksille. Inves-
toinnit uusiin verkkoihin olivat Tecnomenin
kotimarkkinoilla Euroopassa vähäiset operaat-
toreiden valmistautuessa kolmannen sukupol-
ven verkkojen tuloon. Kolmannen sukupol-

ven verkkolinsessien myöntäminen ja suurten
operaattoreiden yhdistymishankkeet pohjusta-
vat osaltaan tulevaisuuden markkinakasvua ja
järjestelmätuotteiden kysyntää

Lisäarvopalvelumarkkinoille syntyi edel-
leen uusia palveluntarjoajia. Langatonta datan-
siirtoa hyödyntävien palveluiden valikoiman
laajentuminen edisti palveluntarjoajien suun-
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tautumista eriytyviin kohderyhmiin. Mielen-
kiinto kohdistui erityisesti yleiseen dataviestin-
tään ja viihdepalveluihin. Tecnomen eZoner-
ja Unified Messaging -tuotteiden nykyiset ja
tulevat uudet palvelut kohdistuvat hyvin näil-
le kasvaville alueille.

Tecnomen sai tarkastelujakson aikana
tilauksia useista uusista viestintäjärjestelmistä
ja olemassaolevien järjestelmien laajennuksista.
Yhtiön tilauskanta oli tarkastelujakson päät-
tyessä selvästi suurempi kuin ensimmäisen
kolmanneksen lopussa.

Yhtiö vastaanotti toisella kolmanneksella
kauppahinnaltaan merkittävän, lähes 7 miljoo-
nan euron suuruisen Unified Messaging -jär-
jestelmätilauksen taiwanilaiselta Chunghwa
Telecom, Long Distance & Mobile Business
Groupilta. Thaimaalainen Total Acces Com-
munication tilasi puhepostijärjestelmän ja
ennakkomaksujärjestelmän laajennuksen.
Operaattorin aikaisempi puhepostijärjestelmä
oli toiselta toimittajalta. Muita viestintä- ja
ennakkomaksujärjestelmätilauksia saatiin mm.
sveitsiläisiltä Swisscomilta ja Sunriselta sekä
bolivialaiselta Nuevatelilta. Tecnomen jatkoi
osavastuullisena toimittajana vuonna 1999
aloitettua yhteistyöprojektia British Telecomin
tytäryhtiölle BT Cellnetille. Tarkastelujakson
jälkeen yhtiö sai lähes 3 miljoonan euron suu-
ruisen puhepostijärjestelmätilauksen Telekom
Cellularilta, joka on osa Telekom Malaysia
-konsernia.

Tecnomen jatkoi tarkastelujakson aika-
na tunnettuutensa kehittämistä, minkä osana
yhtiö panostaa mm. kansainväliseen lehdistö-
viestintään ja Tecnomenin brandin maailman-
laajuiseen vahvistamiseen. Yhtiö kehittää
imagoaan johtavana viestintäjärjestelmien ja
langattomien Internet -ratkaisujen toimittaja-
na, mikä tukee Tecnomenin myyntityötä suu-
rille eurooppalaisille palveluntarjoajille. Mer-
kittävin toisen kolmanneksen messutapahtu-
mista oli Communic Asia, jossa Tecnomen
esitteli eZoner 2.0 -version.

Langattomien Internet -ratkaisujen tuo-
tealueen ensimmäisen tuotteen, Tecnomenin
eZoner-palvelualustan, esittely ja edelleen ke-
hitys jatkuivat toisella kolmanneksella. Tähän
langattomaan Internet-palvelualustaan kehite-
tään parhaillaan uusia palveluita kuten mobiili

chat -palvelu. Tuotteesta on toimitettu usealle
palveluntarjoajalle testijärjestelmä kokeiluun,
ja sen tarjouskanta on hyvä. Tecnomenin
tuotevalikoimassa eZonerilla on merkittävä
tulevaisuuden rooli Unified Messagingin ja
kolmannen sukupolven matkapuhelinviestin-
nän yhdistämisessä. Tähän pohjaava Internet
Protocol (IP) -pohjaisten viestintäjärjestelmien
kehittäminen ja testaaminen on edennyt suun-
nitelmien mukaisesti.

Vastatakseen tulevaisuuden markkina-
kasvuun ja kolmannen sukupolven matka-
puhelinverkkojen lisäarvopalvelujärjestelmä-
tarpeisiin Tecnomen jatkoi tarkastelujakson
aikana voimakasta panostusta tuotekehityk-
seen. Valtaosa toisella kolmanneksella aloitta-
neista työntekijöistä sijoittui tuotekehitysyksi-
köihin Espoossa, Irlannissa ja Vaasassa, joista
viimeksi mainittu aloitti toimintansa kesäkuun
alussa.

Tecnomenille myönnettiin tarkastelu-
jakson aikana Malesiassa Multimedia Super
Corridor (MSC) -status, jonka voivat saada ne
Malesiassa toimivat kansainväliset IT- ja tieto-
liikenneyritykset, jotka ovat vahvoja teknolo-
gisten innovaatioiden kehittäjiä ja työllistävät
myös paikallisia osaajia. Statuksen myöntämi-
nen liittyy Tecnomenin Aasian osaamiskeskuk-
sen perustamispäätökseen. Merkittävä myön-
tämiskriteeri on yrityksen oma paikallinen
tuotekehitys.

Yhteistyö kokonaisjärjestelmätoimit-
tajien, Nokia Networksin ja Siemensin, kans-
sa sujui tarkastelujakson aikana hyvin. Tecno-
men toimitti useita järjestelmiä kumppanei-
densa kautta. Kumppanimyynnin roolin ko-
rostuessa suoramyynnin ohella Tecnomen pa-
nostaa kumppaniverkostonsa laajentamiseen.

Tecnomenin pitkän aikavälin tavoittee-
na on vähintään markkinakasvun mukainen
liikevaihdon kasvu. Tämä edellyttää jatkuvaa
panostusta niin tuotteiden kehittämiseen kuin
myyntiin ja markkinointiinkin. Merkittävä
tavoite on asiakaskunnan laajentaminen suur-
ten kansainvälisten operaattoreiden keskuu-
dessa, mitä tukee konttori- ja yhteistyöver-
koston kehittäminen. Kasvustrategian toteut-
tamiseksi Tecnomen panostaa orgaanisen kas-
vun lisäksi yritysostoihin.

Kyro Power on nykyaikainen voimalayhtiö,
jonka vesi- ja kaasuvoimalat tuottavat ympä-
ristöystävällisesti energiaa teollisuudelle sekä
energian myynti- ja jakeluyhtiöille.

Kyro Powerin kahdeksan kuukauden lii-
kevaihto toteutui viime vuoden tasolla ja oli
15,4 (15,5) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 3,8
(3,9) miljoonaa euroa.

Kyro Powerin sähkön myynti oli tarkas-
telujakson aikana edellisvuoden tasoa. Läm-
mön myynti laski hieman edellisvuoden vas-
taavasta ajanjaksosta, mikä johtui pääasiassa
Paperiliiton lakosta.

Sähköpörssin hintojen raju vaihtelu jat-
kui edelleen. Kalleimmillaan päiväsaikaan
markkinasähkö maksoi 30–50 euroa/MWh
kesälläkin. Keskimäärin sähkön hinta pörssis-
sä oli alkuvuodesta 1,25 euroa/MWh korke-
ampi kuin edellisen vuoden vastaavana ajan-
jaksona.

Kyro Powerin vähittäismyyjä, Maakun-
nan Sähkö, kasvatti tarkastelujakson aikana
myyntimääriään. Hämeenkyrön kunnan kans-
sa allekirjoitettiin heinäkuussa lämmöntoimi-
tussopimus, joka on voimassa vuoden 2006
loppuun asti. Sopimuksen kokonaistoimitus-
määrä kuuden vuoden aikana on yli 210 GWh.

Kyro Powerin tuotantolaitokset toimivat
toisella kolmanneksella korkealla käynti-
asteella. Myös vesivoiman kahdeksan kuukau-
den tuotantomäärä kasvoi sateisesta kesästä
johtuen 30 % viime vuoden vastaavaan ajan-
jaksoon verrattuna.


