
Q2OsavuOsikatsaus  
tammi–kesäkuulta 2007



Q2 1

kONe Q2: vahva kasvu liikevaihdOssa  
ja liikevOitOssa – 2007 Näkymiä NOstettu

 kONe nostaa vuoden 2007 näkymiään. vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kONeen 
tavoitteena on vuonna 2007 saavuttaa 10–15 prosentin liikevaihdon kasvu verrattuna 
vuoteen 2006. liikevoiton (eBit) osalta tavoitteena on saavuttaa 25–30 prosentin kasvu 
vuoden 2006 vertailukelpoiseen 360 miljoonan euron liikevoittoon verrattuna. tämä tavoite-
taso ei sisällä euroopan komission päättämää 142,0 miljoonan euron sakkoa.

 saadut tilaukset lisääntyivät tammi-kesäkuussa 11 prosentilla. vertailukelpoisin valuutta-
kurssein laskettuna kasvu oli 14 prosenttia. saadut tilaukset olivat 1 847 (1 662) miljoonaa 
euroa. toisella vuosineljänneksellä saadut tilaukset lisääntyivät 15 prosentilla. vertailukelpoisin 
valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 17 prosenttia. saadut tilaukset olivat 944,4 (821,9) 
miljoonaa euroa.

 liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 15 prosentilla 1 813 (1 575) miljoonaan euroon. 
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 18 prosenttia. toisella vuosineljännek-
sellä liikevaihto kasvoi 19 prosentilla 1 002 (840,4) miljoonaan euroon. vertailukelpoisin 
valuuttakurssein laskettuna kasvu oli 21 prosenttia.

 liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 43,7 (135,6) miljoonaa euroa. kun euroopan komission 
päättämää 142,0 miljoonan euron sakkoa ei huomioida, liikevoitto oli 185,7 miljoonaa 
euroa, eli 10,2 (8,6) prosenttia liikevaihdosta. toisella vuosineljänneksellä liikevoitto oli 116,4 
(83,9) miljoonaa euroa, eli 11,6 (10,0) prosenttia liikevaihdosta.

Avainluvut

4–6/2007 4–6/2006 1–6/2007 1–6/2006 1–12/2006

saadut tilaukset m€ 944,4 821,9 1 846,5 1 662,2 3 116,3

tilauskanta m€ 3 318,0 2 818,0 3 318,0 2 818,0 2 762,1

liikevaihto m€ 1 001,9 840,4  1 813,1 1 575,4 3 600,8

liikevoitto m€ 116,4 83,9 185,7 1)  135,6 360,1

liikevoitto % 11,6 10,0 10,2 1)  8,6 10,0

Rahavirta liiketoiminnasta  

(ennen rahoituseriä ja veroja) m€ -37,4 29,3 105,3 146,6 371,7

tilikauden voitto m€ 82,9 52,1 -12,1 83,9 234,4

korollinen nettovelka m€ 263,4 201,9 263,4 201,9 124,9

Omavaraisuusaste % 24,1 27,1 24,1 27,1 30,5

Nettovelkaantumisaste % 46,7 34,0 46,7 34,0 17,9

1) ilman euroopan komission päättämää 142,0 miljoonan euron sakkoa

KONEen pääjohtaja Matti Alahuhta osavuosikatsauksen yhteydessä:
“kONeen kehitysohjelmat tuottavat tuloksia. Olemme vähitellen muuttumassa yhä asiakaslähtöisemmäksi, 

globaalisti yhtenäisemmäksi ja tuottavammaksi yritykseksi. tuotetarjontamme nopea uudistaminen on 

mahdollistanut markkinaosuutemme kasvattamisen monilla avainmarkkinoilla. myös palvelutoimintamme on 

kehittynyt hyvin. kiitän kaikkia työntekijöitämme hyvästä työstä! kehitysohjelmien työstäminen jatkuu ja 

samanaikaisesti valmistaudumme muutoksen seuraavaan vaiheeseen.”
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Laskentaperiaatteet
kONe Oyj:n osavuosikatsaus katsauskaudelta tammi–

kesäkuu 2007 on laadittu ias 34, Osavuosikatsaukset 

-säännösten mukaisesti. kONe on noudattanut osavuosi-

katsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin 

tilinpäätöksessä 2006. Osavuosikatsauksessa julkaistuja 

tietoja ei ole tilintarkastettu.

KONEen toimintaympäristö  
tammi–kesäkuussa
uusien laitteiden, kunnossapidon ja modernisointien 

kysyntä jatkui vahvana useimmilla markkinoilla, mikä loi 

kONeelle hyvät edellytykset kasvuun. uusien laitteiden 

hintakilpailu oli edelleen kovaa kaikilla markkina-alueilla. 

maailmanlaajuiset kunnossapitomarkkinat säilyivät vah-

voina mutta tiukasti kilpailtuina.

euroopan, lähi-idän ja afrikan alueella (emea) liiketoi-

mintaympäristö säilyi suotuisana toisella vuosineljänneksel-

lä. skandinaviassa asuinrakentaminen oli hyvällä tasolla. 

saksassa uuslaitemarkkinoiden vahvistuminen jatkui. iso-

Britanniassa liiketilojen rakentaminen jatkui suhteellisen 

vilkkaana, kun taas etelä-euroopan markkinat olivat 

ensimmäisen vuosineljänneksen tasolla. itä-euroopan  

ja lähi-idän markkinoilla rakentaminen jatkoi vahvaa 

kasvuaan. modernisointien kysyntä jatkui vilkkaana. 

Pohjois-amerikan uuslaitemarkkinat säilyivät vakaina. 

yhdysvalloissa hotelli-, toimisto- ja sairaalarakentamisen 

kysyntä kasvoi. kanadassa markkinat kehittyivät edelleen 

vakaasti. meksikon markkinat kasvoivat hyvin. moderni-

sointimarkkinoiden kasvu jatkui.

aasiassa ja tyynenmeren alueella useimmat markkinat 

kehittyivät edelleen voimakkaasti. kiinassa myyntiä tuki 

vilkas kysyntä. myös intiassa ja australiassa kysyntä oli 

vilkasta ja markkinat kasvoivat. australiassa sekä volyymi-

markkinoiden että suurprojektien kysyntä kehittyi suotui-

sasti.

Saadut tilaukset ja tilauskanta
kONeen markkina-asema jatkoi vahvistumistaan vuoden 

2007 toisella neljänneksellä. saadut tilaukset lisääntyivät 

tammi–kesäkuussa noin 11 prosentilla ja olivat 1 847 

(1–6/2006: 1 662) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin 

valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 14 prosenttia. 

saatuihin tilauksiin sisällytetään vain uudet laitteet ja 

modernisoinnit.

verrattuna vuoden 2006 loppuun tilauskanta kasvoi 

noin 20 prosentilla ja oli 3 318 (31.12.2006: 2 762) 

miljoonaa euroa kesäkuun 2007 lopussa. tämä vastaa noin 

18 prosentin kasvua verrattuna vuoden 2006 vastaavaan 

ajankohtaan. vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 

kasvu oli noin 19 prosenttia. tilauskannan marginaali pysyi 

entisellä hyvällä tasolla. 

toisella vuosineljänneksellä saadut tilaukset kasvoivat 

noin 15 prosentilla ja olivat 944,4 (821,9) miljoonaa euroa. 

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 

17 prosenttia. toisella vuosineljänneksellä saatujen tilausten 

kasvu oli voimakkainta aasiassa ja tyynenmeren alueella.

kONe sopi useista merkittävistä projekteista emea-

alueella. venäjällä kONe sopi kaikkien hissien ja liukuportai-

den toimittamisesta kahteen uuteen kONeen kohdekerros-

ohjauksella varustettavaan high-rise-rakennukseen imperia 

toweriin. lisäksi kONe sopi hissitilauksesta White square 

-toimistokokonaisuuteen. molemmat kohteet sijaitsevat 

moskovassa. kONe sopi myös kaikkien hissien toimittami-

sesta uuteen toimistotaloon Canary Wharfin liikekeskukseen 

lontooseen, iso-Britanniaan. lisäksi kONe sopi neljästä 

suurtilauksesta saudi-arabiassa, arabiemiraateissa ja 

Qatarissa. yksi kohteista on saudi-arabian mekassa 

sijaitseva maailman suurin moskeija nimeltä holy harram. 

kolme muuta projektia edustavat lähi-itään rakennettavia 

uusia arkkitehtonisesti näyttäviä pilvenpiirtäjiä. 

Pohjois-amerikassa uusien laitteiden ja modernisointien 

tilausten kasvu jatkui vilkkaana. kanadassa uusien laitteiden 

kysyntä kasvoi kONeen voitettua markkinaosuutta etenkin 

asuin- ja toimistorakentamissegmenteissä. yhdysvalloissa 

erityisen ilahduttavaa oli uuslaitetilausten katteiden jatkuva 

suotuisa kehittyminen.

aasiassa ja tyynenmeren alueella kONeen uusien 

laitteiden tilaukset lisääntyivät erittäin voimakkaasti. kaksi 

merkittävintä tilausta toisella vuosineljänneksellä olivat 

sopimus kaikkien hissien toimittamisesta ja asentamisesta 

thaimaan Bangkokiin kohoavaan luksuskerrostaloon 

nimeltä met sekä sopimus kaikkien hissien toimittamisesta 

delhin metron toiseen rakennusvaiheeseen intiassa.

katsaus tammi–kesäkuulta 2007
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Liikevaihto markkina-alueittain, M€

4–6/2007 % 4–6/2006 % 1–6/2007 % 1–6/2006 % 1–12/2006 %

emea 1) 651,7 65 553,7 66 1 187,2 66 1 018,1 65 2 319,4 65

amerikka 206,1 21 181,0 22 383,7 21 359,7 23 805,1 22

aasia ja tyynenmeren alue 144,1 14 105,7 12 242,2 13 197,6 12 476,3 13

Yhteensä 1 001,9 840,4 1 813,1 1 575,4 3 600,8

1) emea = eurooppa, lähi-itä, afrikka

Liikevaihto
vuoden 2006 vastaavaan katsauskauteen verrattuna 

kONeen liikevaihto kasvoi noin 15 prosentilla ja oli 1 813 

(1 575) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin valuuttakurssein 

laskettuna kasvu oli noin 18 prosenttia. 

uusien laitteiden liikevaihto tammi-kesäkuussa 2007  

oli 764,5 (588,5) miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 30 

prosentin kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 

verrattuna. vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 

kasvu oli noin 33 prosenttia.

kONeen ansaintalogiikka käsittää asiakkaan hankinnat 

laitteen koko elinkaaren ajalta. asiakaslähtöisyydellä ja 

elinkaariajattelulla pyritään tarjoamaan parempaa asiakas-

palvelua ja sitä kautta saavuttamaan liiketoiminnan kasvua 

ja tuloksen tasaisempaa kertymistä. Palveluiden liikevaihto 

kasvoi noin 6 prosentilla ja oli 1 049 (986,9) miljoonaa 

euroa. vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu 

oli noin 8 prosenttia.

liikevaihdosta 66 (65) prosenttia tuli emea-alueelta, 21 

(23) prosenttia amerikasta ja 13 (12) prosenttia aasiasta ja 

tyynenmeren alueelta. 

toisella vuosineljänneksellä kONeen liikevaihto kasvoi 

noin 19 prosentilla verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 

edellisvuonna ja oli 1 002 (840,4) miljoonaa euroa. 

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 

21 prosenttia. uusien laitteiden liikevaihto kasvoi noin 37 

prosentilla ja oli 457,5 (334,2) miljoonaa euroa. vertailu-

kelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 39 

prosenttia. Palveluiden liikevaihto kasvoi noin 8 prosentilla 

ja oli 544,4 (506,2) miljoonaa euroa. vertailukelpoisin 

valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 9 prosenttia.

Tulos
euroopan komission päätöstä koskeva 142,0 miljoonan 

euron sakko kirjattiin kuluksi vuoden ensimmäisellä 

neljänneksellä. kONeen liikevoitto ilman sakkoa kasvoi noin 

37 prosentilla verrattuna vuoden 2006 vastaavaan ajan-

jaksoon ja oli 185,7 (135,6) miljoonaa euroa eli 10,2 (8,6) 

prosenttia liikevaihdosta. Nettorahoituserät olivat -2,9 

(-3,8) miljoonaa euroa. 

kONeen voitto ennen veroja tammi-kesäkuussa 2007 oli 

41,0 (131,2) miljoonaa euroa. verot olivat 53,1 (47,3) 

miljoonaa euroa, kun veroina on otettu huomioon 

konserniyhtiöiden katsauskauden tulokseen suhteutettu 

osuus arvioiduista koko tilikauden veroista. tämä vastaa 

29,0 (1–12/2006: 34,2) prosentin veroastetta. katsaus-

kauden voitto oli -12,1 (83,9) miljoonaa euroa. 

Osakekohtainen tulos oli -0,10 (0,66) euroa. Osake-

kohtainen oma pääoma oli 4,48 (4,68) euroa.

vuoden toisella neljänneksellä liikevoitto oli 116,4 (83,9) 

miljoonaa euroa, mikä vastaa 11,6 (10,0) prosenttia 

liikevaihdosta. 

Rahavirta ja rahoitus
katsauskaudella kONeen liiketoiminnan rahavirta (ennen 

rahoituseriä ja veroja) oli 105,3 (146,6) miljoonaa euroa. 

kesäkuun 2007 lopussa nettokäyttöpääoma oli -143,2 

(31.12.2006: -139,5) miljoonaa euroa sisältäen rahoitus- ja 

veroerät. euroopan komission päätöstä koskeva 142,0 

miljoonan euron sakko huomioitiin varauksena ensimmäi-

sellä vuosineljänneksellä ja kirjattiin toisella vuosineljännek-

sellä taseen korollisiin velkoihin. koska kONe on valittanut 

päätöksestä, sakon määrä voi muuttua.

korollinen nettovelka oli 263,4 (31.12.2006: 124,9) 

miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli 46,7 prosenttia 

verrattuna 17,9 prosenttiin edellisen tilikauden lopussa. 

kONeen omavaraisuusaste kesäkuun lopussa oli 24,1 

(31.12.2006: 30,5) prosenttia.
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Investoinnit
katsauskaudella kONeen investoinnit mukaan lukien 

yritysostot olivat 40,5 (54,2) miljoonaa euroa. yritysostojen 

osuus oli 16,5 (25,1) miljoonaa euroa. katsauskauden 

aikana tehdyillä yritysostoilla ei ole merkittävää vaikutusta 

katsauskauden eikä koko vuoden 2007 lukuihin.

katsauskauden merkittävin yrityskauppa oli kanadalaisen 

miRO elevators limited -huoltoyhtiön osto. yhtiön koko 

osakepääoma siirrettiin kONeelle tammikuun lopussa. 

toisella neljänneksellä kONe jatkoi pienten huolto-

yritysten ostamista italiasta, itävallasta ja Ranskasta.

vuoden toisella neljänneksellä investoinnit olivat 23,4 

(27,5) miljoonaa euroa, josta yritysostojen osuus oli 7,4 

(9,9) miljoonaa euroa. 

Muutokset organisaatiossa
keväällä 2007 kONe käynnisti organisaatiomuutoshank-

keen yhdysvalloissa. tavoitteena on parantaa asiakaslähtöi-

syyttä, lisätä eri toimintojen välisiä synergiaetuja ja nostaa 

tuottavuutta alueella. uudelleenjärjestelyn myötä kONeen 

Pohjois-amerikan pääkonttori siirretään Chicagoon vuoden 

2008 alussa. 

Tutkimus ja tuotekehitys
tammi-kesäkuussa 2007 tutkimus- ja tuotekehitysmenot 

olivat 25,4 (24,7) miljoonaa euroa eli 1,4 (1,6) prosenttia 

liikevaihdosta. tuotekehitysmenot sisältävät sekä uusien 

konseptien kehittämisen että olemassa olevien ratkaisujen 

jatkokehityksen.

euroopassa kONe toi markkinoille uuden ominaisuuksil-

taan monipuolisemman mallin kONe monospace® 

-hissistä. uudistettu malli täyttää uudet paloturvallisuudelle 

asetetut vaatimukset ja hissin hätäsisäänkäyntejä on lisätty. 

myös ulkoasua on muutettu merkittävästi; tuotekokonai-

suuteen kuuluvat uudenlainen pintakäsittely, muotoilu, 

sisäkatto ja muita muunneltavia lisäominaisuuksia. lisäksi 

tavarahissien tilatehokkuutta parannettiin pienentämällä 

kuilun pohjatilaa. 

Pohjois-amerikan markkinoilla edistyneemmät tuote-

ominaisuudet ja palveluiden parannukset ovat tehneet 

kONeen tuotteista entistä käyttäjäystävällisempiä. 

aasiassa ja tyynenmeren alueella kONe toi markkinoille 

uusia toiminnallisuudeltaan ja tilankäytöltään tehokkaita 

ratkaisuja, jotka sopivat erityisesti asuinrakennuksiin. lisäksi 

hissien muotoilu- ja kuvitusmahdollisuuksia sekä muita 

visuaalisten elementtien valikoimaan kuuluvia ominaisuuk-

sia on lisätty. 

uusia internet-pohjaisia ratkaisuja otettiin käyttöön 

tukemaan asiakaspalvelua. Näistä esimerkkeinä ovat 

arkkitehdeille valmisteltu verkkotyökalu (kONe architect 

toolbox) sekä 3d-mallinnustyökalu, jota voi myös käyttää 

verkon kautta. 

lisäksi kONeen modernisointiratkaisua täydennettiin 

rinnakkaisella ohjausjärjestelmällä ja uudella nostolaitteen 

modernisointipaketilla. 

Euroopan komission tutkimukset
euroopan komissio aloitti vuonna 2004 tutkimukset koskien 

paikallista kilpailua rajoittavaa toimintaa hissi- ja liukuporras-

teollisuudessa euroopassa. kolme vuotta kestäneen 

tutkimusprosessin päätös julkistettiin 21. helmikuuta 2007. 

euroopan komissio totesi kONeen tytäryhtiöiden Belgiassa, 

luxemburgissa, saksassa ja alankomaissa toimineen 

paikallisesti kilpailua rajoittavalla tavalla ennen vuoden 

2004 alkua ja määräsi kONeelle yhteensä 142 miljoonan 

euron sakon. sakko kohdistuu saksan ja hollannin liiketoi-

mintaan. Belgian ja luxemburgin osalta kONe sai vapau-

tuksen sakosta toimimalla ensimmäisenä komission kanssa 

yhteistyössä.

toukokuussa kONe valitti euroopan komission päätök-

sestä. euroopan komission päättämä 142,0 miljoonan 

euron sakko huomioitiin varauksena ensimmäisellä 

vuosineljänneksellä ja kirjattiin toisella vuosineljänneksellä 

taseen korollisiin velkoihin. koska kONe on valittanut 

päätöksestä, sakon määrä voi muuttua.

Muut tapahtumat katsauskaudella
helmikuussa kONeen itävallan tytäryhtiön tietoon saatet-

tiin, että itävallan kilpailuviranomainen on tehnyt paikalli-

selle kartellioikeudelle hakemuksen sakkojen määräämiseksi 

mahdollisiin kilpailunvastaisiin toimiin hissi- ja liukuporras-

toiminnassa syyllistyneille yhtiöille mukaan lukien kONeen 

itävallan tytäryhtiö. hakemus kohdistuu epäiltyihin 

kilpailunvastaisiin toimiin paikallisilla markkinoilla ennen 

vuoden 2004 puoliväliä. kONe aloitti välittömästi asian 

perinpohjaisen tutkimisen. kONe ei ole tehnyt näihin 

tutkimuksiin kohdistuvaa varausta.

katsaus tammi–kesäkuulta 2007
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Henkilöstö
kONeen palveluksessa oli kesäkuun 2007 lopussa 30 665 

(31.12.2006: 29 321) henkilöä. henkilöstön keskimääräi-

nen lukumäärä tammi–kesäkuussa 2007 oli 29 987 

(27 834).

henkilöstöstä 57 (59) prosenttia sijoittui emea-alueelle, 

18 (19) prosenttia amerikkaan ja 25 (22) prosenttia 

aasiaan ja tyynenmeren alueelle.

Liiketoimintaan kohdistuvat riskit
kONeen liiketoimintaan kohdistuu riskejä, joista merkittä-

vimpiä ovat valuuttakurssien vaihtelut sekä raaka-aine- ja 

henkilöstökustannusten nousu.

Raaka-ainehintojen nousu tuntuu välittömästi itse 

valmistettujen komponenttien kuten ovien ja korien 

valmistuskustannuksissa tai välillisesti ostettujen kompo-

nenttien hinnoissa. Öljyn hinta vaikuttaa kunnossapito-

kustannuksiin.

tytäryhtiösijoitukset suojataan valuuttariskeiltä suojaus-

politiikan mukaisesti siten, että valuuttakurssien kokonais-

vaikutus konsernin nettovelkaantumisasteeseen on 

neutraali. hissi- ja liukuporrastoiminnan kustannukset ja 

tuotot syntyvät pääasiassa samassa valuutassa, jolloin 

valuuttakurssien vaikutus näkyy lähinnä saavutetun 

tuloksen muuntamisessa euromääräiseksi.

Nimitykset johtokunnassa
kONe nimitti Pohjois-amerikan aluejohtajaksi ja johto-

kunnan jäseneksi vance tangin. Nimitys astui voimaan  

19. helmikuuta 2007.

Yhtiökokous
helsingissä 26. helmikuuta 2007 kokoontunut varsinainen 

yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumäärän 

seitsemäksi, minkä lisäksi päätettiin valita yksi varajäsen. 

hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat matti alahuhta, 

Reino hanhinen, antti herlin, sirkka hämäläinen-lindfors, 

sirpa Pietikäinen, masayuki shimono ja iiro viinanen. 

varajäseneksi valittiin jussi herlin. hallituksen jäsenten 

toimikausi päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouk-

sessa.

yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus 

valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi antti herlinin ja 

varapuheenjohtajaksi sirkka hämäläinen-lindforsin.

yhtiökokous myönsi hallituksen esityksen mukaisesti 

hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen 

voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Osakkeita 

voidaan hankkia yhteensä enintään 12 785 000 kappaletta 

siten, että a-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 

1 905 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 

10 880 000 kappaletta, ottaen kuitenkin huomioon 

osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien 

osakkeiden enimmäismäärästä. hankittavien osakkeiden 

enimmäismäärä on lähes 10 prosenttia yhtiön osakepää-

omasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 

yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. 

valtuutuksen kohteena on enintään 1 905 000 a-sarjan 

osaketta ja enintään 10 880 000 B-sarjan osaketta. hallitus 

valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestykses-

sä omia osakkeita luovutetaan. hallitus voi päättää omien 

osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, 

jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia 

osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa 

yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan 

käyttää yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien 

toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudes-

sa. hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden 

myymisestä OmX:n Pohjoismaisen Pörssin (helsinki) 

järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten 

yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan 

vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään 

arvoon, joka määräytyy OmX:n Pohjoismaisen Pörssin 

(helsinki) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan 

osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

Omien osakkeiden hankkimista ja luovutusta koskevat 

valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen 

päätöksestä lukien.

yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 

hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta. 

valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa konser-

nin avainhenkilöille tai yhtiön kokonaan omistamalle 

tytäryhtiölle, kone Capital Oy:lle, optio-oikeuksia, jotka 

oikeuttavat enintään 2 000 000 uuden B-osakkeen 

merkintään. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön 

kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on 

tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja 

sitouttamisjärjestelmää.

tämä valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouk-

sen päätöksestä lukien.

lisäksi kONeen yhtiökokous valitsi kONe Oyj:n tilin-

tarkastajaksi kht heikki lassilan ja kht-yhteisö Pricewater-

houseCoopers Oy:n.
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Osinko
Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,99 

euroa kutakin a-sarjan osaketta kohden ja 1,00 euroa 

kutakin B-sarjan osaketta kohden eli yhteensä 125,5 

miljoonaa euroa. Osingot maksettiin 8. maaliskuuta 2007. 

jäljelle jäävät voittovarat 1 146 miljoonaa euroa jätettiin 

vapaaseen omaan pääomaan.

Osakepääoma ja osakkeet

Optioiden merkintä ja osakepääoma
kONe 2005a- ja kONe 2005B -optio-oikeudet, jotka 

perustuvat kONe Oyj:n vuoden 2005 optio-ohjelmaan, 

listattiin OmX:n Pohjoismaisen Pörssin (helsinki) päälistalle 

1. kesäkuuta 2005. jokainen optio-oikeus oikeuttaa kuuden 

(6) B-sarjan osakkeen merkintään 8,04 euron osakekohtai-

sella merkintähinnalla.

Optio-oikeuksilla oli merkitty 30. kesäkuuta 2007 

mennessä yhteensä 632 664 osaketta. kONeen osakepää-

oma on korotuksen jälkeen 64 071 087,00 euroa. Osake-

pääoma koostuu 109 089 996 listatusta B-sarjan osakkeesta 

ja 19 052 178 listaamattomasta a-sarjan osakkeesta.

tammi-kesäkuussa 30 756 osaketta merkittiin 2005a-

optio-oikeuksilla ja 44 790 osaketta 2005B-optio-oikeuk-

silla.

jäljellä olevat 2005a-optio-oikeudet oikeuttavat 195 816 

B-sarjan osakkeen merkintään ja jäljellä olevat 2005B-optio-

oikeudet 480 030 B-sarjan osakkeen merkintään. Osakkei-

den merkintäaika a-sarjan optio-oikeuksilla päättyy 

31. maaliskuuta 2008 ja B-sarjan optio-oikeuksilla 31. 

maaliskuuta 2009. jäljellä olevilla optio-oikeuksilla voidaan 

merkitä yhteensä 675 846 osaketta. Osakekohtainen 

merkintähinta on 8,04 euroa.

lisäksi kONeella on vuonna 2005 myönnetyt ehdolliset 

2005C-optio-ohjelma ja osakepohjainen kannustinjärjestel-

mä. Osakkeiden merkintä optio-oikeudella 2005C alkaa 

1. huhtikuuta 2008 kuitenkin vain, jos kONe-konsernin 

tilikausien 2006 ja 2007 keskimääräinen liikevaihdon kasvu 

ylittää markkinoiden kasvun sekä konsernin tilikauden 2006 

liikevoitto (eBit) ylittää tilikauden 2005 liikevoiton ja tilikau-

den 2007 liikevoitto ylittää tilikauden 2006 liikevoiton.

vuoden 2007 huhtikuussa 129 000 konsernin hallussa 

olevaa omaa osaketta luovutettiin kNeBv incentive ky 

–yhtiöltä johdon osakepalkitsemisohjelmaan vuodelle  

2006 asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen 

johdosta. 

Osake ja kaupankäynti
kONeen osakkeen hinta oli kesäkuun 2007 lopussa 46,76 

euroa. Osakkeen hinnan volyymilla painotettu keskiarvo 

katsauskauden aikana oli 44,21 euroa. katsauskaudella 

osakkeen korkein hinta oli 47,55 euroa ja matalin 39,52 

euroa. 

Osakkeiden vaihto katsauskaudella oli 2 302 (1 508) 

miljoonaa euroa. kaupankäynnin kohteena oli 52 086 002 

(44 267 234) osaketta. tämä vastaa 48 prosenttia yhtiön 

listatuista B-sarjan osakkeista. keskimääräinen vaihto 

päivässä oli 420 048 (356 994) osaketta, mikä vastaa noin 

19 miljoonan euron keskimääräistä päivävaihtoa. kONeen 

markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 5 870 (4 104) 

miljoonaa euroa lukuun ottamatta yhtiön hallussa olevia 

omia osakkeita.

Rekisteröityjen osakkeenomistajien lukumäärä oli 

katsauskauden alussa 13 673 ja lopussa 13 242. yksityisten 

osakkeenomistajien lukumäärä oli 11 889.

hallintarekistereiden mukaan 44,8 prosenttia kONeen 

listatuista B-sarjan osakkeista oli katsauskauden alussa 

ulkomaisten osakkeenomistajien omistuksessa ja vastaavasti 

45,7 prosenttia kauden lopussa. muut ulkomaiset omistuk-

set katsauskauden lopussa vastasivat noin 5,9 prosenttia 

listatuista B-sarjan osakkeista. kaiken kaikkiaan noin 51,6 

prosenttia kONeen listatuista B-sarjan osakkeista oli 

katsauskauden lopussa ulkomaisessa omistuksessa, mikä 

vastaa noin 18,8 prosenttia kaikista äänistä.

Omien osakkeiden hankinta
kONeen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 

hallitus päätti aloittaa omien osakkeiden hankinnan 

aikaisintaan 8. maaliskuuta 2007. Osakkeiden hankinta 

jatkuu kunnes toisin ilmoitetaan.

katsauskauden aikana kONe käytti omien osakkeiden 

hankintaan oikeuttavaa valtuutustaan ja osti helmikuussa 

6 000 omaa osaketta. huhtikuussa 129 000 konsernin 

hallussa olevaa omaa osaketta luovutettiin kNeBv incentive 

ky –yhtiöltä johdon osakepalkitsemisohjelmaan vuodelle 

2006 asetettujen tavoitteiden saavuttamisen johdosta. 

kesäkuun lopussa yhtiöllä oli hallussaan 2 615 753 B-sarjan 

osaketta. 

yhtiön hallussa olevat osakkeet edustavat 2,4 prosenttia 

kaikista listatuista B-sarjan osakkeista, mikä vastaa 0,8 

prosenttia kaikista äänistä.

kesäkuun 2007 lopussa kONe Oyj:n hallituksella ei ollut 

voimassa olevaa valtuutusta osakepääoman korottamiseen 

eikä vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeeseenlaskuun.

katsaus tammi–kesäkuulta 2007
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Liputusilmoitukset
8. maaliskuuta 2007 morgan stanley investment manage-

ment limited ilmoitti arvopaperimarkkinalain 2. luvun, 

9. pykälän mukaisesti hankkineensa kONe Oyj:n osakkeita 

siten, että sen omistusosuus yhtiön osakepääomasta nousi 

yli viiden (5) prosentin. Omistusosuus muuttui 29. marras-

kuuta 2005.

Näkymät
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kONeen 

tavoitteena on vuonna 2007 saavuttaa 10–15 prosentin 

liikevaihdon kasvu verrattuna vuoteen 2006. liikevoiton 

(eBit) osalta tavoitteena on saavuttaa 25–30 prosentin 

kasvu vuoden 2006 vertailukelpoiseen 360 miljoonan 

euron liikevoittoon verrattuna. tämä tavoitetaso ei sisällä 

euroopan komission päättämää 142,0 miljoonan euron 

sakkoa. 

vuonna 2008 kONeen tavoitteena on saavuttaa noin  

12 prosentin liikevoitto (eBit).

Aikaisempi ennuste
arvioimme, että markkinoiden kasvu ei ole alkaneena  

vuonna kaikilla markkinoilla yhtä vahvaa kuin 2006. tämä 

koskee erityisesti Pohjois-amerikkaa ja etelä-eurooppaa.  

sen sijaan markkinat kehittyvät esimerkiksi aasiassa ja 

tyynenmeren alueella edelleen vahvasti.

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kONeen 

tavoitteena on vuonna 2007 saavuttaa noin 10 prosentin 

liikevaihdon kasvu verrattuna vuoteen 2006. liikevoiton 

(eBit) osalta kONeen tavoitteena on saavuttaa noin 20 

prosentin kasvu vuoden 2006 vertailukelpoiseen 360 

miljoonan euron liikevoittoon verrattuna lukuun ottamatta 

142,0 miljoonan euron varausta koskien euroopan 

komission sakkopäätöstä.

vuonna 2008 kONeen tavoitteena on saavuttaa noin 12 

prosentin liikevoitto (eBit).

helsingissä 20. heinäkuuta, 2007

kONe Oyj

hallitus

Liitteet
1 konsernituloslaskelma

2 konsernitase 

3 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

4 konsernin rahavirtalaskelma

5 Osavuosikatsauksen liitetietoja

Puhelinkonferenssissa ja analyytikkotilaisuudessa käytetty 

esitys on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa  

www.kone.com.

kONe Oyj julkaisee osavuosikatsauksen ajanjaksolta 

1. tammikuuta–30. syyskuuta 2007 tiistaina 23. lokakuuta 

2007.

katsaus tammi–kesäkuulta 2007
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M€ 4–6/2007 % 4–6/2006 % 1–6/2007 % 1–6/2006 % 1–12/2006 %

Liikevaihto 1 001,9 840,4 1 813,1 1 575,4 3 600,8

kulut -871,4 -742,2 -1 599,1 -1 410,8 -3 182,4

Poistot -14,1 -14,3 -28,3 -29,0 -58,3

euroopan komission päätöstä 

koskeva sakko - - -142,0 - -

Liikevoitto 116,4 11,6 83,9 10,0 43,7 2,4 135,6 8,6 360,1 10,0

Osuus osakkuusyhtiöiden 

tuloksesta 0,4 -0,4 0,2 -0,6 -0,3

Rahoitustuotot 5,7 2,7 9,1 6,6 16,1

Rahoituskulut -6,8 -6,3 -12,0 -10,4 -19,6

Voitto ennen veroja 115,7 11,5 79,9 9,5 41,0 2,3 131,2 8,3 356,3 9,9

verot -32,8 -27,8 -53,1 -47,3 -121,9

Tilikauden voitto 82,9 8,3 52,1 6,2 -12,1 -0,7 83,9 5,3 234,4 6,5

Tilikauden voiton jakautuminen:

emoyhtiön osakkeenomistajille 82,9 52,3 -12,0 84,4 234,8

vähemmistöille 0,0 -0,2 -0,1 -0,5 -0,4

Yhteensä 82,9 52,1 -12,1 83,9 234,4

Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos, €

laimentamaton  

osakekohtainen tulos 0,66 0,41 -0,10 0,66 1,86

laimennusvaikutuksella  

oikaistu osakekohtainen tulos 0,66 0,41 -0,10 0,66 1,85

kONseRNitulOslaskelma
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Vastaavaa  
M€ 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006

Pitkäaikaiset varat
aineettomat hyödykkeet 619,9 570,4 615,7
aineelliset hyödykkeet 225,6 217,8 217,7
lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 2,9 22,4 5,1
laskennalliset verosaamiset 138,1 127,6 134,1
sijoitukset 125,5 136,1 129,6

Yhteensä 1 112,0 1 074,3 1 102,2

Lyhytaikaiset varat
vaihto-omaisuus 825,9 705,8 668,8
saadut ennakot -730,7 -571,6 -552,1
lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1,5 36,3 44,6
myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 910,7 745,0 805,1
Rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit 223,6 200,7 223,8

Yhteensä 1 231,0 1 116,2 1 190,2

Vastaavaa yhteensä 2 343,0 2 190,5 2 292,4

Vastattavaa
M€ 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006

Oma pääoma 564,4 593,9 698,6

Pitkäaikainen vieras pääoma
lainat 180,9 105,8 100,2
laskennalliset verovelat 32,4 26,9 30,3
eläkevastuut 145,4 148,7 145,0

Yhteensä 358,7 281,4 275,5

Varaukset 65,9 82,6 71,8

Lyhytaikainen vieras pääoma
lainat 310,5 355,5 298,2
Ostovelat ja muut velat 1 043,5 877,1 948,3

Yhteensä 1 354,0 1 232,6 1 246,5

Vastattavaa yhteensä 2 343,0 2 190,5 2 292,4
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laskelma kONseRNiN OmaN  
PääOmaN muutOksista
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1.1.2007 64,0 98,0 -0,5 -14,0 -91,2 638,8 3,5 698,6

tilikauden voitto -12,0 -0,1 -12,1

suoraan omaan pääomaan kirjatut erät:
tapahtumat osakkeenomistajien  
ja vähemmistön kanssa:

maksetut osingot -125,1 -125,1
Osakeanti (optio-oikeudet) 0,0 0,6 0,6
Omien osakkeiden osto -0,3 -0,3
Omien osakkeiden myynti -
muutos vähemmistöosuuksissa -1,1 -1,1

tulevien kassavirtojen suojaus 0,6 0,6
muuntoeron muutos 2,4 2,4
ulkomaisten tytäryhtiöiden suojaus -4,2 -4,2
tytäryhtiösuojauksen verovaikutus 1,0 1,0
Optio- ja osakepalkitseminen 3,7 0,3 4,0

30.6.2007 64,0 98,6 0,1 -14,8 -87,8 502,0 2,3 564,4
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1.1.2006 63,9 96,4 -5,1 9,9 -21,9 523,2 2,8 669,2

tilikauden voitto 84,4 -0,5 83,9

suoraan omaan pääomaan kirjatut erät:
tapahtumat osakkeenomistajien  
ja vähemmistön kanssa:

maksetut osingot -126,9 -126,9
Osakeanti (optio-oikeudet) 0,1 0,7 0,8
Omien osakkeiden osto -29,7 -29,7
Omien osakkeiden myynti -
muutos vähemmistöosuuksissa 0,4 0,4

tulevien kassavirtojen suojaus 4,0 4,0
muuntoeron muutos -14,2 -14,2
ulkomaisten tytäryhtiöiden suojaus 3,2 3,2
tytäryhtiösuojauksen verovaikutus -0,8 -0,8
Optio- ja osakepalkitseminen 4,0 4,0

30.6.2006 64,0 97,1 -1,1 1,9 -51,6 484,7 2,7 593,9
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1.1.2006 63,9 96,4 -5,1 9,9 -21,9 523,2 2,8 669,2

tilikauden voitto 234,8 -0,4 234,4

suoraan omaan pääomaan kirjatut erät:
tapahtumat osakkeenomistajien  
ja vähemmistön kanssa:

maksetut osingot -126,9 -126,9
Osakeanti (optio-oikeudet) 0,1 1,6 1,7
Omien osakkeiden osto -69,3 -69,3
Omien osakkeiden myynti -
muutos vähemmistöosuuksissa 1,1 1,1

tulevien kassavirtojen suojaus 4,6 4,6
muuntoeron muutos -30,4 -30,4
ulkomaisten tytäryhtiöiden suojaus 8,8 8,8
tytäryhtiösuojauksen verovaikutus -2,3 -2,3
Optio- ja osakepalkitseminen 7,7 7,7

31.12.2006 64,0 98,0 -0,5 -14,0 -91,2 638,8 3,5 698,6

laskelma kONseRNiN OmaN  
PääOmaN muutOksista
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M€ 1–6/2007 1–6/2006 1–12/2006

liikevoitto 43,7 135,6 360,1

käyttöpääoman muutos 33,3 -18,0 -46,7

Poistot 28,3 29,0 58,3

Rahavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja 105,3 146,6 371,7

Rahoituserien ja verojen rahavirta -57,9 -46,4 -105,9

Rahavirta liiketoiminnasta 47,4 100,2 265,8

investointien rahavirta -67,0 -47,0 -96,4

Rahavirta investointien jälkeen -19,6 53,2 169,4

Omien osakkeiden hankinta ja myynti -0,3 -29,7 -69,3

Osakepääoman korotus 0,6 0,7 1,7

maksetut osingot -125,1 -126,8 -126,8

lainasaamisten muutos 47,3 -22,4 -14,3

velkojen muutos 94,9 106,6 38,2

Rahavirta rahoitustoiminnasta 17,4 -71,6 -170,5

Rahavarojen muutos -2,2 -18,4 -1,1

Rahavarat kauden alussa 109,5 113,5 113,5

valuuttakurssien vaikutus 0,9 -2,5 -2,9

Rahavarat kauden lopussa 108,2 92,6 109,5

Rahavarojen muutos -2,2 -18,4 -1,1

Korollisen nettovelan muutos

M€ 1–6/2007 1–6/2006 1–12/2006

korollinen nettovelka kauden alussa 124,9 99,3 99,3

korollinen nettovelka kauden lopussa 263,4 201,9 124,9

Korollisen nettovelan muutos -138,5 -102,6 -25,6

euroopan komission päätöstä koskeva 142,0 miljoonan euron sakko sisältyy korolliseen nettovelkaan 30.6.2007. kONe on valittanut päätöksestä, joten sakon 
määrä voi muuttua.

kONseRNiN RahaviRtalaskelma
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Tunnusluvut 

1–6/2007 1–6/2006 1–12/2006

laimentamaton osakekohtainen tulos € -0,10 0,66 1,86

laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos € -0,10 0,66 1,85

Oma pääoma/osake € 4,48 4,68 5,55

korollinen nettovelka m€ 263,4 201,9 124,9

Omavaraisuusaste % 24,1 27,1 30,5

Nettovelkaantumisaste % 46,7 34,0 17,9

Oman pääoman tuotto % neg. 26,6 34,3

sijoitetun pääoman tuotto % 9,4 26,7 35,4

taseen loppusumma m€ 2 343,0 2 190,5 2 292,4

liiketoimintaan sitoutunut pääoma m€ 827,8 795,8 823,5

käyttöpääoma (sisältäen rahoitus- ja veroerät) m€ -143,2 -128,5 -139,5

Liikevaihto markkina-alueittain

M€ 1–6/2007 % 1–6/2006 % 1–12/2006 %

emea1) 1 187,2 66 1 018,1 65 2 319,4 65

amerikka 383,7 21 359,7 23 805,1 22

aasia ja tyynenmeren alue 242,2 13 197,6 12 476,3 13

Yhteensä 1 813,1 1 575,4 3 600,8

1) emea = eurooppa, lähi-itä, afrikka

Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin

Q2/2007 Q1/2007 Q4/2006 Q3/2006 Q2/2006 Q1/2006

saadut tilaukset m€ 944,4 902,1 712,1 742,0 821,9 840,3

tilauskanta m€ 3 318,0 3 105,7 2 762,1 2 951,0 2 818,0 2 654,0

liikevaihto m€ 1 001,9 811,2 1 145,6 879,8 840,4 735,0

liikevoitto m€ 116,4 69,3 1) 123,4 101,1 83,9 51,7

liikevoitto % 11,6 8,51) 10,8 11,5 10,0 7,0

pro  
forma

pro  
forma

Q4/2005 Q3/2005 Q2/2005 Q1/2005

saadut tilaukset m€ 702,5 649,4 688,3 604,1

tilauskanta m€ 2 326,8 2 371,7 2 264,7 2 023,1

liikevaihto m€ 1 013,4 804,7 783,1 649,3

liikevoitto m€ 93,6 79,1 60,8 39,0 2)

liikevoitto % 9,2 9,8 7,8 6,0 2)

1)  ilman 142,0 miljoonan euron sakkoa koskien euroopan komission päätöstä. 
2)  ilman 89,2 miljoonan euron varausta kehitys- ja uudelleenjärjestelyohjelmaan.

OsavuOsikatsaukseN liitetietOja
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Saadut tilaukset

M€ 1–6/2007 1–6/2006 1–12/2006

1 846,5 1 662,2 3 116,3

Tilauskanta

M€ 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006

3 318,0 2 818,0 2 762,1

Investoinnit

M€ 1–6/2007 1–6/2006 1–12/2006

käyttöomaisuuteen 17,2 22,3 51,3

vuokrasopimuksiin 6,8 6,8 9,1

yritysostoihin 16,5 25,1 90,1

Yhteensä 40,5 54,2 150,5

Tutkimus- ja kehitysmenot

M€ 1–6/2007 1–6/2006 1–12/2006

25,4 24,7 50,3

tutkimus- ja kehitysmenot prosenttia liikevaihdosta 1,4 1,6 1,4

Henkilöstö

1–6/2007 1–6/2006 1–12/2006

keskimäärin 29 987 27 834 28 366

kauden lopussa 30 665 28 261 29 321

OsavuOsikatsaukseN liitetietOja
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Vastuut

M€ 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006

kiinnitykset

Omien velkojen vakuudeksi 30,7 30,7 30,7

Pantit

Omien velkojen vakuudeksi 5,4 5,5 5,4

takaukset

Osakkuusyhtiöiden puolesta 1,8 1,9 1,8

muiden puolesta 0,9 5,5 3,4

muut vuokrasopimukset 119,6 114,4 115,8

Yhteensä 158,4 158,0 157,1

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat
M€ 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006

yhden vuoden kuluessa 34,5 31,4 34,6

yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 75,0 72,1 72,5

yli viiden vuoden kuluttua 10,1 10,9 8,7

Yhteensä 119,6 114,4 115,8

helmikuussa 2007 kONeen itävallan tytäryhtiön tietoon saatettiin, että itävallan kilpailuviranomainen on tehnyt paikalliselle kartellioikeudelle hakemuksen 
sakkojen määräämiseksi mahdollisiin kilpailunvastaisiin toimiin hissi-ja liukuporrastoiminnassa syyllistyneille yhtiöille mukaan lukien kONeen itävallan 
tytäryhtiö. hakemus kohdistuu epäiltyihin kilpailunvastaisiin toimiin paikallisilla markkinoilla ennen vuoden 2004 puoliväliä. kONe aloitti välittömästi asian 
perinpohjaisen tutkimisen. kONe ei ole tehnyt näihin tutkimuksiin kohdistuvaa varausta.

Johdannaissopimukset

Johdannaissopimusten käyvät arvot 
positiivinen
käypä arvo

negatiivinen
käypä arvo

netto
käypä arvo

 netto
käypä arvo

netto
käypä arvo 

M€ 30.6.2007 30.6.2007 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006

valuuttatermiinit 3,6 5,9 -2,3 4,0 1,2

valuuttaoptiot 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

valuutan- ja koronvaihtosopimukset,  

maturiteetti alle vuoden 2,0 - 2,0 36,0 43,2

valuutan- ja koronvaihtosopimukset,  

maturiteetti 1–3 vuotta 8,6 - 8,6 2,0 2,8

sähkötermiinit 0,5 0,1 0,4 1,2 0,3

Yhteensä 14,7 6,0 8,7 43,3 47,5

Johdannaissopimusten nimellisarvot
M€ 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006

valuuttatermiinit 525,7 546,2 392,8

valuuttaoptiot 11,1 71,8 32,3

valuutan- ja koronvaihtosopimukset, maturiteetti alle vuoden 20,0 153,8 153,8

valuutan- ja koronvaihtosopimukset, maturiteetti 1–3 vuotta 136,7 20,0 43,6

sähkötermiinit 2,9 2,0 2,9

Yhteensä 696,4 793,8 625,4

OsavuOsikatsaukseN liitetietOja
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30.6.2007 A-sarjan osakkeet B-sarjan osakkeet Yhteensä

Osakkeiden lukumäärä 19 052 178 109 089 996 128 142 174

yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl 1) 2 615 753

Osakepääoma, € 64 071 087

Osakkeiden markkina-arvo, m€ 5 870

B-osakkeiden pörssivaihto, kpl, 1–6/2007 52 086 002

B-osakkeiden pörssivaihto, m€, 1–6/2007 2 302

Osakkeenomistajien lukumäärä 3 13 242 13 242

Päätöskurssi Ylin Alin

B-osakkeen hinta, €, 1–6/2007 46,76 47,55 39,52

1)  vuoden 2007 toisella neljänneksellä osakepalkitsemisohjelmaan luovutettiin 129 000 osaketta. ensimmäisen neljänneksen aikana 
kONe Oyj hankki 6 000 omaa B-sarjan osaketta. katsauskaudella 1. tammikuuta–31.joulukuuta 2006 kONe Oyj hankki 1 963 913 
omaa B-sarjan osaketta. tilikaudella 1.6.–31.12.2005 kONe Oyj osti yhteensä 374 840 omaa B-sarjan osaketta. lisäksi osakepohjai-
seen kannustinjärjestelmään liittyen konsernitilinpäätökseen yhdistelty konserniyhtiö on hankkinut joulukuussa 2005 yhteensä 
400 000 B-sarjan osaketta.

 

Osakkeet ja OsakkeeNOmistajat



KONE Oyj

Konsernihallinto

keilasatama 3

Pl 7

02151 espoo

Puh. 0204 751

Faksi 0204 75 4496

www.kone.com

Lisätiedot:

aimo Rajahalme 

talous- ja rahoitusjohtaja

Puh. 0204 75 4484 

sophie jolly 

sijoittajasuhdejohtaja 

Puh. 0204 75 4534

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä. Se tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä 

ja liukuportaita sekä monipuolisia ratkaisuja niiden kunnossapitoon ja modernisointiin. KONE huoltaa myös 

rakennusten automaattiovia. Vuonna 2006 KONEen liikevaihto oli 3,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 

noin 29 000. Yhtiön B-sarjan osake noteerataan OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.

tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat tällä hetkellä kONeen johdon tiedossa 
oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. vaikka johto uskoo, että tulevaisuuteen 
suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi. tämän 
vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyneistä oletuksista johtuen mm. 
muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä ja valuuttakursseissa.


