
 

 
LEHDISTÖTIEDOTE      3.11.2004 klo 8.30 
 
Kyro-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2004 
KYRON TILAUSKANTA NOUSI ENNÄTYSTASOLLE 
 
Kyron liikevaihto oli tammi–syyskuussa 154,1 (156,1) miljoonaa euroa. Vuoden 2003 valuuttakursseilla liikevaihto olisi 
ollut 159,7 miljoonaa euroa. Päätoimialan, Glaston Technologiesin tilauskanta nousi ennätystasolle, mikä nosti konsernin 
tilauskantaa kesäkuun lopusta 12 prosenttia 87,4 miljoonaan euroon. Lokakuussa konsernin tilauskanta nousi edelleen ja 
oli  31.10. 93,0 miljoonaa euroa. Myös Glastonin tarjouskanta on ennätyksellinen. Liikevaihdon ja tuloksen arvioidaan 
koko vuoden osalta olevan edellisvuoden tasoa. Kyron hallitus esittää ylimääräistä osinkoa 0,10 euroa/osake ja 
rahastoantia ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi. 
 
Tammi–syyskuu lyhyesti 

- Liikevaihto oli 154,1 (156,1) MEUR, vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 159,7 MEUR, vertailukelpoinen kasvu 
2,3 % 

- Liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 12,1 (14,7) MEUR   
- Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 11,0 (13,0) MEUR, osuus liikevaihdosta 7,1 (8,3) % 
- Rahoitusasema hyvä, omavaraisuusaste 60,5 (59,3) %  
- Konsernin tilauskanta nousi ennätystasolle 87,4 (82,9) miljoonaan euroon, lokakuussa Glastonin konetilaukset 

nostivat sen uuteen ennätykseen; 93,0 miljoonaan euroon 
 
Markkinat ovat nyt aktiivisia 
 
” Glaston Technologiesin tilauskanta nousi jo 30.9. ennätystasolle erinomaisen konemyynnin myötä ja jatkoi kasvuaan 
lokakuussa 70,3 miljoonaan euroon.  Lasikonemarkkinat ovat nyt aktiivisia lähes kaikkialla, vain Keski-Euroopan käänne 
on vielä epävarmaa.  Positiivisena kehityksenä on myös uusien tilauksien kohdistuminen jälleen suurempiin ja 
vaativampiin erikoiskoneisiin sekä One–Stop–Partner-konseptimme kokonaistoimituksiin”, toimitusjohtaja Pentti Yliheljo 
kommentoi. 
 
Kyron toimialojen liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta, MEUR 
 
    Liikevaihto  Liikevoitto*  Tilauskanta 
    1–9/04 1–9/03  1–9/04 1–9/03  09/04 09/03 
 
Glaston Technologies*  133,6 134,8  10,4 12,1  64,7 60,3      
Energia      20,6   21,3    4,0   4,3  22,7 22,6     
Emoyhtiö,muu  
toiminta ja elim.      -0,1     0,0  -2,2  -1,7 
Konserni yht.   154,1 156,1  12,1 14,7  87,4 82,9     
 
* Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa 
 
Kyro-konsernin päätoimiala Glaston Technologies käsittää globaalisti toimivan lasikoneryhmän sekä Suomen ja lähialueiden 
markkinoihin keskittyvän lasinjalostusryhmän. Energiatoimialan muodostaa Kyro Power Oy. 
 
Glaston Technologies vauhdittaa Kyron loppuvuotta 
 
Glaston Technologiesin lasikoneryhmän liikevaihto ylsi edellisvuoden tasolle, mutta kannattavuudessa jäätiin jonkin 
verran. Lasinjalostusryhmässä oltiin lähellä edellisvuoden liikevaihto- ja kannattavuustasoja.  
 
Samalla kun elo–lokakuun tilaukset ovat ylittäneet selvästi edellisen vuoden tason, on kiinnostus siirtynyt isompiin ja 
vaativampiin koneisiin. Merkittävää määrää ostopäätöksiä odotetaan jälleen marraskuun alun Glasstec-messuilla 
Saksassa ja heti niiden jälkeen. Tamglass ja Bavelloni esittelevät messuilla runsaasti uusia, merkittäviä tuotteita.  
 
Glaston Technologiesin hyvän tilauskannan ja tehostuneen toiminnan myötä Kyro odottaa vahvaa viimeistä neljännestä. 
 
Kyron Energialiiketoiminnalle yhteistyökumppani? 
 
”Energialiiketoiminnan kehittämiseksi haemme yhteistyökumppania. Tavoitteena on turvata Kyro Powerin 
kehitysedellytyksiä samalla, kun jatkamme panostuksia Glaston Technologiesin tulevaisuuteen”, Pentti Yliheljo kertoo. 
 
Kyro Oyj Abp:n hallitus esittää lisäosinkoa ja rahastoantia 
 
Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003 maksetaan ylimääräistä osinkoa 0,10 euroa / osake 
ja rahastoantia, jossa osakkeenomistajalla on oikeus merkitä yksi uusi osake yhtä vanhaa osaketta kohti. Ehdotettu 
rahastoanti kaksinkertaistaa yhtiön osakepääoman ja osakemäärän.  
 
Lisätietoja Kyron tilinpäätöksestä antavat Kyro-konsernin toimitusjohtaja Pentti Yliheljo tai talousjohtaja Vesa Hopia, puh.  
040 841 5816, pörssitiedote Kyro-konsernin internet-sivuilla osoitteessa www.kyro.fi. 


