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kONE Q1: tilaustEN ja liikEvOitON vahva  
kasvu jatkui

 saadut tilaukset kasvoivat tammi-maaliskuussa 24 %. vertailukelpoisin valuuttakurssein 
laskettuna kasvu oli 30 %. saadut tilaukset kehittyivät voimakkaasti kaikilla markkina-alueilla 
ja olivat 1 118 (1–3/2007: 902,1) miljoonaa euroa. maaliskuun 2008 lopussa tilauskanta oli 
3 617 (31.12.2007: 3 282) miljoonaa euroa.

 liikevaihto kasvoi 12 % 905,3 (811,2) miljoonaan euroon. vertailukelpoisin valuuttakurssein 
laskettuna kasvu oli 17 %. 

 liikevoitto oli 86,5 (69,3) miljoonaa euroa eli 9,6 % (8,5 %) liikevaihdosta (1–3/2007 vertailu-
luvut ilman Euroopan komission sakkopäätökseen liittyvää 142,0 miljoonan euron kulua).

 kONEen ohjeistus vuodelle 2008 säilyy ennallaan.

Avainluvut

1–3/2008 1–3/2007 1–12/2007

saadut tilaukset me 1 117,5 902,1 3 674,7

tilauskanta me 3 617,4 3 105,7 3 282,3

liikevaihto me 905,3 811,2 4 078,9

liikevoitto me 86,5 69,3 1) 473,2 2)

liikevoitto % 9,6 8,5 1) 11,6 2)

Rahavirta liiketoiminnasta  

(ennen rahoituseriä ja veroja) me 166,6 142,7 380,0

tilikauden voitto me 63,9 -95,0 180,3

laimentamaton osakekohtainen tulos e 0,25 -0,38 0,72

korollinen nettovelka me 137,8 142,3 91,7

Omavaraisuusaste % 26,4 20,8 31,7

Nettovelkaantumisaste % 21,5 29,7 12,2

1) ilman Euroopan komission sakkopäätökseen liittyvää 142,0 miljoonan euron kulua
2) ilman Euroopan komission sakkopäätökseen liittyvää 142,0 miljoonan euron kulua, itävallan kartellioikeuden 

sakkopäätökseen liittyvää 22,5 miljoonan euron varausta ja kONE Buildingin myynnistä saatua 12,1 miljoonan 
euron myyntivoittoa 

KONEen pääjohtaja Matti Alahuhta:
“Olen erittäin ilahtunut siitä, että tilaustemme vahva kasvu on jatkunut. Ensimmäisen vuosineljänneksen 

aikana kasvua oli vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 30 %. tämä on selvä osoitus kilpailukykymme 

parantumisesta erityisesti, kun otetaan huomioon, että markkina on heikentynyt muutamissa maissa. 

toimintaympäristömme on tullut haasteellisemmaksi myös raaka-aineiden korkeiden hintojen ja edelleen 

vahvistuneen euron myötä. kehitysohjelmamme ovat tässäkin tilanteessa tuottaneet tuloksia, 25 %:n 

liikevoiton kasvu on hyvän tilauskertymän ohella lupaava alku vuodelle ja olemme luottavaisia, että tänäkin 

vuonna saavutamme tavoitteemme.”

“vuoden 2008 alussa etenimme liiketoimintamme kehittämisessä uuteen vaiheeseen. työstämme nyt  

viittä kehitysohjelmaa, jotka perustuvat vuoden vaihteessa määrittelemäämme kONEen visioon ja tarkenta-

maamme strategiaan. kehitysohjelmamme ovat nyt asiakaslähtöisyys, People Flow -ratkaisut, toiminnallinen 

erinomaisuus, Erinomaisuus ympäristöasioissa ja ihmisten johtaminen. tällä tavoin otamme seuraavan 

askeleen tavoitteessamme kehittää kONEtta tuote- ja palveluorganisaatiosta asiakas- ja loppukäyttäjä-

lähtöiseksi järjestelmätoimittajaksi.” 
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Laskentaperiaatteet
kONE Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2008 on 

laadittu ias 34, Osavuosi katsaukset -säännösten mukaisesti. 

kONE on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa 

samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2007. 

laskentaperiaatteet on esitetty vuosikertomuksessa 2007, 

joka julkaistiin 25. tammikuuta 2008. Osavuosikatsauksessa 

julkaistuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

Toimintaympäristö  
tammi-maaliskuussa 2008
vuoden 2008 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 

markkinatilanne oli uusien laitteiden ja modernisointien 

osalta suotuisa, vaikka joillakin markkinoilla oli havaittavissa 

merkkejä kysynnän heikkenemisestä. huoltomarkkinoilla, 

joilla kysynnän tasaisuus on liiketoiminnalle ominaista, 

tasainen kasvu jatkui, vaikka kilpailu markkinoilla lisääntyi. 

Euroopan, lähi-idän ja afrikan alueella (EmEa) liike-

toimintaympäristö säilyi suotuisana. uusien laitteiden 

markkinat kehittyivät hyvin useimmilla keski-, Pohjois- ja 

itä-Euroopan markkinoilla sekä lähi-idässä. voimakkainta 

kasvu oli lähi-idässä ja venäjällä. isossa-Britanniassa 

asuinrakentaminen heikkeni, mutta liiketilojen rakentami-

nen jatkui aktiivisena. Etelä-Euroopassa uusien laitteiden 

markkinat säilyivät varsin vakaina kaupallisten segmenttien 

rakentamisaktiviteetin ansiosta, vaikka asuinrakentaminen 

hidastui edelleen italiassa ja erityisesti Espanjassa. moderni-

saatioiden kysyntä kasvoi edelleen pääasiassa käytössä 

olevien hissien turvallisuutta koskevan suosituksen (safety 

Norms for Existing lifts, sNEl) ja laitteiden ikääntymisestä 

johtuvien uusimistarpeiden johdosta.

Yhdysvalloissa taloudellisen tilanteen heikkeneminen 

jatkui, mikä vaikutti edelleen asuinrakentamissegmenttiin. 

investoinnit toimisto-, hotelli- ja viihde- sekä julkisen 

liikenteen -hankkeisiin olivat hyvällä tasolla rannikolla, kun 

taas sisämaassa näkyi heikkenemisen merkkejä. muut 

Pohjois-amerikan markkinat säilyivät suotuisina.

aasian ja tyynenmeren alueella kasvu oli voimakasta 

useimmilla markkinoilla. uusien laitteiden markkinoiden 

nopea kasvu jatkui pääasiassa voimakkaan kaupungistumi-

sen ja taloudellisen kasvun johdosta. Etenkin kiinassa ja 

intiassa kasvu jatkui erityisen voimakkaana. myös kaakkois-

aasian markkinat kehittyivät rohkaisevasti. australiassa 

markkinakehitys tasaantui pitkään jatkuneen kasvuvaiheen 

jälkeen. 

Saadut tilaukset ja tilauskanta
saadut tilaukset lisääntyivät tammi-maaliskuussa 2008 noin 

24 % ja olivat 1 118 (1–3/2007: 902,1) miljoonaa euroa. 

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 

30 %. saatuihin tilauksiin sisällytetään vain uudet laitteet ja 

modernisoinnit. saadut tilaukset kasvoivat voimakkaimmin 

aasian ja tyynenmeren alueella, mutta kasvu oli hyvää 

myös EmEa-alueella ja amerikassa. saatujen tilausten 

voimakas kasvu on osoitus kONEen vahvistuneesta 

kilpailukyvystä.

verrattuna vuoden 2007 loppuun tilauskanta kasvoi 

noin 10 % ja oli 3 617 (31.12.2007: 3 282) miljoonaa 

euroa maaliskuun 2008 lopussa. tilauskannan kate säilyi 

aikaisemmalla hyvällä tasolla. 

EmEa-alueella useimpien markkinoiden hyvä kehitys 

vauhditti edelleen kONEen tilausten kasvua tammi-maalis-

kuussa 2008. kONE menestyi erityisen hyvin isossa-Britan-

niassa, venäjällä ja lähi-idässä. liiketoiminta kehittyi 

vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen aikana hyvin 

myös modernisointimarkkinoilla. Erityisesti Ranskassa ja 

skandinaviassa modernisointitilaukset kehittyivät hyvin.

EmEa-alueella kONEen ensimmäisen vuosineljänneksen 

merkittävimpiin tilauksiin kuului sopimus toimittaa ja 

asentaa kaikki hissit ja liukuportaat Point village -torni -

taloon Dubliniin. Portugalissa kONE sai tilauksen toimittaa 

kaikki hissit ja liukuportaat uuteen Dolce vita tejo -ostos-

keskukseen lissaboniin. laitteiden asennukset aloitetaan 

elokuussa 2008 ja niiden ennustetaan valmistuvan huhti-

kuussa 2009. lisäksi kONE sopi kaikkien hissien ja liukupor-

taiden toimittamisesta Watermark Place -projektiin lontoon 

Cityyn. laitteiden asennukset aloitetaan kesäkuussa 2008 ja 

niiden ennustetaan valmistuvan huhtikuussa 2009. 

Ranskassa kONE sai tilauksen toimittaa kaikki hissit ja 

liukuportaat CB31 tower -projektiin Pariisin la Défense 

-kaupunginosaan. torni, joka alunperin rakennettiin 

vuonna 1974 ja joka aiemmin tunnettiin nimellä aXa 

tower, uudistetaan kokonaisuudessaan. 

amerikassa kONEen saamat tilaukset kehittyivät hyvin. 

kONEen edistyneet hissi- ja liukuporrasratkaisut ja parantu-

nut kilpailukyky saavuttivat yhä enemmän kiinnostusta 

asiakkaiden keskuudessa. kONE menestyi erityisen hyvin 

suurprojekteissa. Pohjois-amerikan suurin tilaus oli Revel 

Entertainment -yhtiön kanssa tehty sopimus toimittaa ja 

asentaa pilvenpiirtäjähissejä atlantic Cityyn nousevan Revel-

viihdekeskuksen hotellitorniin. laitteiden asennukset 
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aloitetaan elokuussa 2008 ja niiden ennustetaan valmistu-

van vuoden 2010 alussa.

aasian ja tyynenmeren alueella kONEen uusien 

laitteiden tilaukset kehittyivät erityisen voimakkaasti. hyvä 

kasvu jatkui etenkin kiinassa ja intiassa. kONE vahvisti 

edelleen asemaansa suurprojekteissa. katsauskauden suurin 

tilaus oli las vegas sands -yhtiöltä saatu tilaus marina Bay 

sands -hankkeeseen singaporeen. tilaus on yksi merkittä-

vimmistä kONEen saamista korkeiden rakennusten 

tilauksista alueella. tilauksen arvo on noin 30 miljoonaa 

euroa.

Liikevaihto
tammi-maaliskuuhun 2007 verrattuna kONEen liikevaihto 

kasvoi noin 12 % ja oli 905,3 (1–3/2007: 811,2) miljoonaa 

euroa. vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu 

oli noin 17 %.

uusien laitteiden liikevaihto tammi-maaliskuussa 2008 

oli 383,4 (307,0) miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 25 % 

kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 

31 %.

Palveluiden liikevaihto (huolto ja modernisointi) kasvoi 

noin 4 % ja oli 521,9 (504,2) miljoonaa euroa. vertailu-

kelpoisin valuuttakurssein laskettuna kasvu oli noin 8 %.

liikevaihdosta 68 % (66 %) tuli EmEa-alueelta, 18 % 

(22 %) amerikasta ja 14 % (12 %) aasian ja tyynenmeren 

alueelta. Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen vaikutti 

liikevaihdon markkina-alueittaiseen jakautumiseen. 

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna myös ameri-

kassa myynnin kasvu oli selvästi positiivinen. 

Tulos
liikevoitto oli 86,5 (1–3/2007: 69,3 ilman Euroopan 

komission sakkopäätökseen liittyvää 142,0 miljoonan euron 

kulua) miljoonaa euroa tai vastaavasti 9,6 % (8,5 % ilman 

Euroopan komission sakkopäätökseen liittyvää 142,0 

miljoonan euron kulua) liikevaihdosta. voimakas kasvu oli 

seurausta myynnin kasvusta, hyvistä myyntikatteista ja 

parantuneesta tuottavuudesta. Nettorahoituserät olivat 0,1 

(-1,8) miljoonaa euroa. 

kONEen voitto ennen veroja oli 87,0 (-74,7) miljoonaa 

euroa. verot olivat 23,1 (20,3) miljoonaa euroa, kun 

veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskau-

den tulokseen suhteutettu osuus arvioiduista koko tilikau-

den veroista. tämä vastaa noin 26,6 % efektiivistä vero-

astetta. tammi-joulukuun 2007 efektiivinen veroaste oli 

27,9 % ilman Euroopan komission ja itävallan kartellioi-

keuden määräämiin sakkoihin liittyvää -164,5 miljoonan 

euron tulosvaikutusta. katsauskauden voitto oli 63,9 

(-95,0) miljoonaa euroa. 

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (-0,38) euroa. Osake-

kohtainen oma pääoma oli 2,55 (1,90) euroa.

Tase ja rahavirta
kONEen liiketoiminnan rahavirta (ennen rahoituseriä ja 

veroja) oli maaliskuun 2008 lopussa 166,6 (1–3/2007: 

142,7) miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoma oli -188,5 

(31.12.2007: -121,8) miljoonaa euroa sisältäen rahoitus- ja 

veroerät. 

korollinen nettovelka oli maaliskuun 2008 lopussa 137,8 

(31.12.2007: 91,7) miljoonaa euroa, nettovelkaantumisaste 

21,5 % (12,2 %) ja kONEen omavaraisuusaste 26,4 % 

(31,7 %).

Liikevaihto markkina-alueittain, Me

1–3/2008 % 1–3/2007 % 1–12/2007 %

EmEa 1) 617,7 68 535,5 66 2 675,3 65

amerikka 161,7 18 177,6 22 840,8 21

aasian ja tyynenmeren alue 125,9 14 98,1 12 562,8 14

Yhteensä 905,3 811,2 4 078,9

1) EmEa = Eurooppa, lähi-itä, afrikka
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Investoinnit, yritysostot ja yritysmyynnit
katsauskaudella kONEen investoinnit mukaan lukien 

yritysostot olivat 33,5 (1–3/2007: 17,1) miljoonaa euroa. 

muut kuin yritysinvestoinnit koskivat pääasiassa investoin-

teja tutkimukseen ja kehitykseen, tietojärjestelmiin ja 

tuotantoon. Yritysostojen osuus oli 23,0 (9,1) miljoonaa 

euroa. katsauskauden aikana tehdyillä yritysostoilla ei ole 

merkittävää vaikutusta katsauskauden eikä koko vuoden 

2008 lukuihin. 

tammi-maaliskuussa 2008 kONE osti ranskalaisen aRa 

lyon -hissiyhtiön. aRa lyon huoltaa ja modernisoi hissejä 

pääasiassa lyonin alueella. kONE osti myös marylandissa 

toimivan amerikkalaisen arundel Elevator -yhtiön, joka 

tarjoaa hissien kunnossapitopalveluita. Yrityskauppa 

kasvatti merkittävästi kONEen asiakaskantaa marylandissa 

ja sitä ympäröivissä muissa osavaltioissa. lisäksi kONE  

osti RPG mantenimiento -hissiyhtiön Espanjan murciasta. 

RPG huoltaa ja modernisoi hissejä murciassa ja muualla 

Etelä-Espanjassa. 

Tutkimus ja kehitys
tutkimus- ja kehitysmenot olivat 14,7 (1–3/2007: 13,1) 

miljoonaa euroa eli 1,6 % (1,6 %) liikevaihdosta. tutkimus- 

ja kehitysmenot sisältävät sekä uusien konseptien kehittä-

misen että olemassa olevien ratkaisujen jatkokehityksen.

kONEen hissit ja liukuportaat perustuvat energiatehok-

kaaseen teknologiaan. katsauskauden aikana uusia 

energia-tehokkaita ratkaisuja tuotiin markkinoille etenkin 

aasiassa. lisäksi konehuoneettoman tuoteperheen kuorma-

kapasiteettia ja nostokorkeutta kasvatettiin.

liukuporrastarjonnassa kONE on keskittynyt erityisesti 

standardivalikoiman laajentamiseen. kONE pystyy nyt 

tarjoamaan asiakkailleen entistä enemmän joustavuutta ja 

nopeampia toimitusaikoja. modernisointiratkaisujen 

ulkonäöllisten ja teknisten ominaisuuksien valikoimaa on 

laajennettu.

lisäksi kONE toi markkinoille uuden seuraavan suku-

polven laitteiden seurantajärjestelmän, jonka kapasiteetti 

riittää lähes rajoituksetta suurten rakennuskokonaisuuksien 

ja maantieteellisesti etäällä sijaitsevien kohteiden hallintaan 

ja seurantaan yhdestä paikasta. järjestelmä on helposti 

yhdistettävissä kiinteistön muihin järjestelmiin. 

Henkilöstö
kONEen henkilöstöstrategian tavoitteena on taata yrityksen 

kiinnostavuus työnantajana ja varmistaa henkilöstön 

saatavuus, yritykseen sitoutuminen ja jatkuva kehittäminen. 

kONEen toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet. henkilös-

töä koskevat oikeudet ja velvollisuudet muun muassa 

kieltävät syrjinnän ja takaavat oikeuden turvalliseen ja 

terveeseen työympäristöön sekä henkilökohtaiseen 

hyvinvointiin.

kONEen palveluksessa oli maaliskuun 2008 lopussa 

33 155 (31.12.2007: 32 544) henkilöä. henkilöstön 

keskimääräinen lukumäärä oli 32 975 (1–3/2007: 29 622). 

myös vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä henkilös-

tömäärän kasvu oli edelleen suurinta nopeimmin kasvavilla 

markkinoilla kuten aasian ja tyynenmeren alueella ja 

lähi-idässä. muilla markkinoilla lisärekrytointeja on tehty 

lähinnä asennus- ja modernisointitehtäviin kasvaneiden 

volyymien seurauksena. 

henkilöstöstä 57 % (57 %) sijoittui EmEa-alueelle, 17 % 

(18 %) amerikkaan ja 26 % (25 %) aasian ja tyynenmeren 

alueelle.

ihmisten johtaminen on yksi kONEen viidestä kehitys-

ohjelmasta. Panostamme entistäkin enemmän henkilöstön 

kehitysohjelmiin, henkilökohtaiseen valmennukseen ja 

muutosjohtamiseen.

Ympäristö
hissien merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät 

niiden käytöstä. Näihin ympäristövaikutuksiin voidaan 

parhaiten vaikuttaa tuotteen kehitysvaiheessa ja sovittamal-

la hissiratkaisu rakennuskohtaisiin tarpeisiin. tämän vuoksi 

kONE pyrkii ratkaisujensa ekotehokkuuden jatkuvaan 

parantamiseen tehokkaalla tutkimus- ja kehitystoiminnalla.

konehuoneettoman hissiteknologian keskeinen element-

ti on kONE EcoDisc® -nostokoneisto, joka on kestomag-

neetilla toimiva vaihteeton moottori. se kuluttaa 70 % 

vähemmän energiaa kuin hydraulitekniikalla toimiva 

koneisto ja 40 % vähemmän kuin vaihteellinen koneisto. 

Nämä ominaisuudet tekevät EcoDiscistä markkinoiden 

ekotehokkaimman ratkaisun. Ratkaisun muihin etuihin 

kuuluvat lisäksi öljyttömyys ja kierrätettäviin materiaaleihin 

perustuva tilatehokas muotoilu.

katsaus tammi-maaliskuulta 2008
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isO 14000 käsittää sarjan kansainvälisiä ympäristön 

hallinnan standardeja. isO 14001 tarjoaa raamit kansain-

välisen ympäristönhallintajärjestelmän kehittämiselle, joka 

auttaa yritystä toimimaan tehokkaasti ympäristöä koskevis-

sa kysymyksissä. maaliskuun 2008 lopussa 90 % kONEen 

tuotannollisista toiminnoista oli isO 14001 -standardin 

mukaisia. lisäksi joillakin kONEen maaorganisaatioilla on 

ympäristösertifikaatti. kONE tekee jatkuvasti töitä laajen-

taakseen isO 14001-sertifiointia organisaatiossa.

Erinomaisuus ympäristöasioissa on yksi kONEen viidestä 

kehitysohjelmasta. Olemme asettaneet tavoitteemme 

entistäkin korkeammalle sekä ratkaisujemme että oman 

toimintamme ekotehokkuuden kehittämisessä.   

Pääoman- ja riskienhallinta
kONE-konsernin riskienhallinnan ja pääoman hallinnan 

perimmäisenä tarkoituksena on omalta osaltaan luoda 

arvoa osakkeenomistajille. 

Pääoman hallinnan perusperiaate on säilyttää vahva 

taloudellinen asema ja varmistaa, että konsernin rahoitus-

tarpeet voidaan täyttää kriittisissäkin rahoitusmarkkinaolo-

suhteissa kustannustehokkaasti. Omistaja-arvon kasvu ja 

osinkojen tuotto sekä mahdolliset omien osakkeiden ostot 

muodostavat osakkeenomistajan kokonaistuoton.

kONEen liiketoimintaan kohdistuu riskejä, joista 

merkittävimpiä ovat valuuttakurssien vaihtelut, raaka- 

aine- ja henkilöstökustannusten nousu sekä muutokset 

maailman talouden kehityksessä.

Raaka-ainehintojen nousu tuntuu välittömästi itse 

valmistettujen komponenttien kuten ovien ja korien 

valmistuskustannuksissa tai välillisesti ostettujen kompo-

nenttien hinnoissa. Öljyn hinta vaikuttaa myös kunnossa-

pitokustannuksiin.

maailmanlaajuisena konsernina kONE on altis ulko-

maisten valuuttakurssien heilahteluille. konsernin treasury-

toiminto hoitaa keskitetysti valuutta- ja muita rahoitus-

riskejä hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. 

hissi- ja liukuporrastoiminnan kustannukset ja tuotot 

syntyvät pääasiassa samassa valuutassa, jolloin valuutta-

kurssien vaikutus näkyy lähinnä saavutetun tuloksen 

muuntamisessa euromääräiseksi.

Yhtiökokouksen päätöksiä
helsingissä 25. helmikuuta 2008 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 uudelleen jussi herlin. hallituksen 

jäsenten toimikausi päättyy seuraavassa varsinaisessa 

yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus 

valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi antti herlinin ja 

varapuheenjohtajaksi sirkka hämäläinen-lindforsin.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä 1. syyskuuta 

2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain mukaisesti. 

uusi yhtiöjärjestys on nähtävissä osoitteessa www.kone.com.

Yhtiökokous päätti lisäksi yhtiön osakkeiden lukumäärän 

lisäämisestä antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia 

osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että 

kutakin a-sarjan osaketta kohti annettiin yksi a-sarjan osake 

ja kutakin B-sarjan osaketta kohti yksi B-sarjan osake. uudet 

osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja 

liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 29. helmikuuta 2008.

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksiin 2005C liittyvän osak-

keiden merkintäajan aloittamisesta 1. huhtikuuta 2008 

alkaen sekä optio-oikeuksien 2005a, 2005B, 2005C ja 

2007 perusteella annettavista uusista osakkeista maksetta-

van merkintähinnan kirjaamisesta 0,25 euron osalta 

osakepääomaan ja loppuosan kirjaamisesta sijoitetun 

vapaan oman pääoman rahastoon. lisäksi yhtiökokous 

päätti optio-oikeuksien 2005a, 2005B, 2005C sekä 2007 

perusteella merkittävien osakkeiden lukumäärän ja 

merkintähinnan muuttamisesta osakkeiden lukumäärän 

lisäämisen vuoksi.

Yhtiökokous myönsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 

hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen. 

Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen 

kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden 

rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten 

kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen 

luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia 
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enintään 25 570 000 kappaletta siten, että a-sarjan 

osakkeita voidaan hankkia enintään 3 810 000 kappaletta 

ja B-sarjan osakkeita enintään 21 760 000 kappaletta. 

lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 

yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta 

siten, että valtuutuksen kohteena on enintään 3 810 000 

a-sarjan osaketta ja enintään 21 760 000 B-sarjan osaketta. 

hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita 

annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien 

etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Osakkeet voidaan 

luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai 

muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön 

osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen 

hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. 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. 

valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiö-

kokouksen päätöksestä lukien.

lisäksi kONEen yhtiökokous valitsi kONE Oyj:n tilin-

tarkastajaksi kht heikki lassilan ja kht-yhteisö Pricewater-

houseCoopers Oy:n.

Osinko
Osingoksi 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettiin 

1,29 euroa kutakin a-sarjan osaketta kohden ja 1,30 euroa 

kutakin B-sarjan osaketta ennen maksutonta osakeantia, 

jonka seuraksena osakemäärä kaksinkertaistui. Osinkoja 

jaettiin yhteensä 163 619 671,52 euroa. Osingot makset-

tiin 6. maaliskuuta 2008.

Osakepääoma ja markkina-arvo
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 

kahdentoista (12) B-sarjan osakkeen merkintään 4,02 euron 

osakekohtaisella merkintähinnalla.

Optio-oikeuksilla oli merkitty 31. maaliskuuta 2008 

mennessä yhteensä 1 727 112 osaketta. kONEen osake-

pääoma oli korotuksen jälkeen 64 186 533,00 euroa. 

Osakepääoma koostuu 218 641 776 listatusta B-sarjan 

osakkeesta ja 38 104 356 listaamattomasta a-sarjan 

osakkeesta.

jäljellä olevilla 2005a- ja 2005B-optio-oikeuksilla voidaan 

merkitä enintään 889 908 osaketta siten, että jäljellä olevat 

2005a-optio-oikeudet oikeuttavat 138 480 B-sarjan 

osakkeen merkintään ja jäljellä olevat 2005B-optio-oikeudet 

751 428 B-sarjan osakkeen merkintään. Osakkeiden 

merkintäaika a-sarjan optio-oikeuksilla päättyi 31. maalis-

kuuta 2008. B-sarjan optio-oikeuksilla osakkeiden merkintä-

aika päättyy 31. maaliskuuta 2009. 2005a-optio-oikeuksien 

merkintäajan päätyttyä 31. maaliskuuta 2008 kaikki jäljellä 

olevat a-sarjan optio-oikeudet oli käytetty ja osakkeet 

rekisteröidään kaupparekisteriin huhtikuussa.

lisäksi kONEella on vuonna 2005 myönnetty ehdollinen 

2005C-optio-ohjelma. Osakkeiden merkintä optio-oikeuk-

silla 2005C vahvistettiin alkamaan 1. huhtikuuta 2008. 

kONEen 2005C-optio-oikeudet otettiin julkisen kaupan-

käynnin kohteeksi OmX:n Pohjoismaisen Pörssin (helsinki) 

pörssilistalla 1.4.2008 alkaen. 2005C-optio-oikeuksia on 

yhteensä 2 000 000 kappaletta, joista 522 000 on kONE 

konsernin tytäryhtiön hallussa. kukin optio-oikeus oikeuttaa 

sen haltijan merkitsemään kaksi (2) kONE Oyj:n B-sarjan 

osaketta merkintähintaan 12,55 euroa osakkeelta.

kONE Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan joulukuussa 

2007 varsinaisen yhtiökokouksen 26. helmikuuta 2007 

antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien 

antamisesta noin 350 henkilölle maailmanlaajuisesti. 

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 2 000 000 

kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2007 

on 1.4.2010–30.4.2012. Osakkeiden merkintäaika alkaa 

kuitenkin vain, jos kONE-konsernin tilikausien 2008 ja 2009 

keskimääräinen liikevaihdon kasvu ylittää markkinoiden 

kasvun sekä kONE-konsernin tilikauden 2008 liikevoitto 

(EBit) ylittää tilikauden 2007 liikevoiton ja tilikauden 2009 

liikevoitto ylittää tilikauden 2008 liikevoiton. 

kONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 25. helmikuuta 

2008 hyväksymä maksuton osakeanti merkittiin 28. 

helmikuuta 2008 kaupparekisteriin. maksuttoman osake-

annin vaikutus on sama kuin osakkeen pilkkomisella eli 

splitillä. Yhtiön osakkeiden lukumäärää lisättiin antamalla 

osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten 

mukaisessa suhteessa siten, että kutakin a-sarjan osaketta 

kohti annettiin yksi a-sarjan osake ja kutakin B-sarjan 

osaketta kohti yksi B-sarjan osake. 

kONEen markkina-arvo 31. maaliskuuta 2008 oli 6 537 

miljoonaa euroa ilman konsernin hallussa olevia omia 

osakkeita.

katsaus tammi-maaliskuulta 2008
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Omien osakkeiden hankinta
kONEen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 

hallitus päätti aloittaa omien osakkeiden hankinnan 

aikaisintaan 7. maaliskuuta 2008. 

tammi-maaliskuussa 2008 kONE ei käyttänyt valtuutus-

taan omien osakkeiden ostamiseen. katsauskauden lopussa 

yhtiöllä oli hallussaan 5 231 506 B-sarjan osaketta. Yhtiön 

hallussa olevat osakkeet edustavat 2,4 % kaikista listatuista 

B-sarjan osakkeista, mikä vastaa 0,9 % kaikista äänistä.

Kaupankäynti OMX:n Pohjoismaisessa  
Pörssissä Helsingissä
tammi-maaliskuussa 2008 OmX:n Pohjoismaisessa 

Pörssissä helsingissä kaupankäynnin kohteena oli 57,7 

miljoonaa kONE Oyj:n B-osaketta (lukumäärä on oikaistu 

vastaamaan maksuttomasta osakeannista seurannutta 

osakkeiden lukumäärän kaksinkertaistumista). Osakkeiden 

vaihto katsauskaudella oli 1 239 miljoonaa euroa. keski-

määräinen päivittäinen osakevaihto oli 929 603 osaketta. 

(1–3/2007: 887 172) (lukumäärät on oikaistu vastaamaan 

maksuttomasta osakeannista seurannutta osakkeiden 

lukumäärän kaksinkertaistumista). Osakkeen hinta  

31. maaliskuuta 2008 oli 25,99 euroa. Osakkeen hinnan 

volyymilla painotettu keskiarvo katsauskaudella oli 22,72 

euroa. katsauskaudella osakkeen korkein hinta oli 26,08 

euroa ja matalin 18,77 euroa.

Rekisteröityjen osakkeenomistajien lukumäärä oli 

katsauskauden alussa 13 650 ja lopussa 13 787. Yksityisten 

osakkeenomistajien lukumäärä oli 12 393.

hallintarekistereiden mukaan 44,6 % kONEen listatuista 

B-sarjan osakkeista oli katsauskauden lopussa ulkomaisten 

osakkeenomistajien omistuksessa. muut ulkomaiset 

omistukset katsauskauden lopussa vastasivat noin 7 % 

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

kONEen listatuista B-sarjan osakkeista oli katsauskauden 

lopussa ulkomaisessa omistuksessa, mikä vastaa noin 19 % 

kaikista äänistä.

Näkymät
arvioimme, että markkinat tarjoavat kONEelle edelleen 

suotuisia mahdollisuuksia kasvuun vuonna 2008, vaikka 

heikentyneiden talousnäkymien johdosta emme usko 

kasvun olevan tänä vuonna yhtä voimakasta kaikilla 

markkinoilla kuin vuonna 2007.

vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna kONEen 

tavoitteena on vuonna 2008 saavuttaa noin 10 % liikevaih-

don kasvu vuoteen 2007 verrattuna. liikevoiton (EBit) osal-

ta tavoitteena on saavuttaa lähes 20 % kasvu vuoden 2007 

473 miljoonan euron liikevoittoon verrattuna. tämä vastaa 

vähintään 12,0 % liikevoittotasoa.

helsingissä 22. huhtikuuta 2008

kONE Oyj

hallitus

katsaus tammi-maaliskuulta 2008
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Me 1–3/2008 % 1–3/2007 % 1–12/2007 %

Liikevaihto 905,3 811,2 4 078,9

kulut -804,1 -869,7 -3 699,8

Poistot -14,7 -14,2 -58,3

Liikevoitto 86,5 9,6 -72,7 -9,0 320,8 7,9

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,4 -0,2 1,7

Rahoitustuotot 5,6 3,4 16,6

Rahoituskulut -5,5 -5,2 -25,1

Voitto ennen veroja 87,0 9,6 -74,7 -9,2 314,0 7,7

verot -23,1 -20,3 -133,7

Tilikauden voitto 63,9 7,1 -95,0 -11,7 180,3 4,4

Tilikauden voiton jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajille 63,6 -94,9 180,1

vähemmistöille 0,3 -0,1 0,2

Yhteensä 63,9 -95,0 180,3

Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos, e

laimentamaton osakekohtainen tulos 0,25 -0,38 0,72

laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,25 -0,38 0,71

vertailukauden 1–3/2007 tulokseen sisältyy Euroopan komission sakkopäätökseen liittyvä 142,0 miljoonan euron kulu. 

vertailukauden 1–12/2007 tulokseen sisältyy tämän lisäksi itävallan kartellioikeuden määräämää sakkoa koskeva 22,5 

miljoonan euron varaus ja kONE Buildingin myynnistä saatu 12,1 miljoonan euron myyntivoitto.

kONsERNitulOslaskElma
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Vastaavaa  
Me 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007

Pitkäaikaiset varat
aineettomat hyödykkeet 625,8 624,2 630,4
aineelliset hyödykkeet 198,0 217,2 201,0
lainasaamiset ja muut korolliset saamiset 1,7 3,0 1,7
laskennalliset verosaamiset 108,8 135,0 118,6
sijoitukset 143,4 130,1 131,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 077,7 1 109,5 1 083,0

Lyhytaikaiset varat
vaihto-omaisuus 859,1 774,8 773,2
saadut ennakot -789,0 -665,8 -694,6
myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 965,0 833,3 924,5
lyhytaikaiset lainat ja saamiset 110,0 147,7 118,9
Rahavarat 200,4 106,0 154,9

Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 345,5 1 196,0 1 276,9

Vastaavaa yhteensä 2 423,2 2 305,5 2 359,9

Vastattavaa
Me 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007

Oma pääoma 640,9 479,9 749,2

Pitkäaikainen vieras pääoma
lainat 220,2 76,8 175,8
laskennalliset verovelat 26,1 30,5 25,9
Eläkevastuut 125,3 144,6 131,9

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 371,6 251,9 333,6

Varaukset 79,2 210,0 86,6

Lyhytaikainen vieras pääoma
lainat 229,7 322,2 191,4
Ostovelat ja muut velat 1 101,8 1 041,5 999,1

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 331,5 1 363,7 1 190,5

Vastattavaa yhteensä 2 423,2 2 305,5 2 359,9
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laskElma kONsERNiN OmaN  
PääOmaN muutOksista
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1.1.2008 64,2 100,2 5,5 -31,3 -87,8 698,1 0,3 749,2

tilikauden voitto 63,6 0,3 63,9

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

maksetut osingot -163,6 -163,6
Osakeanti (optio-oikeudet) 0,0 0,2 0,2
Omien osakkeiden osto -
Omien osakkeiden myynti -
muutos vähemmistöosuuksissa -0,1 -0,1

tulevien kassavirtojen suojaus 5,6 5,6
muuntoeron muutos -20,9 -20,9
ulkomaisten tytäryhtiöiden suojaus 5,5 5,5
tytäryhtiösuojauksen verovaikutus -1,4 -1,4
Optio- ja osakepalkitseminen 2,5 2,5

31.3.2008 64,2 100,4 11,1 -48,1 -87,8 600,6 0,5 640,9
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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 -94,9 -0,1 -95,0

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

maksetut osingot -125,1 -125,1
Osakeanti (optio-oikeudet) 0,0 0,4 0,4
Omien osakkeiden osto -0,3 -0,3
Omien osakkeiden myynti -
muutos vähemmistöosuuksissa -0,4 -0,4

tulevien kassavirtojen suojaus 0,9 0,9
muuntoeron muutos 0,8 0,8
ulkomaisten tytär yhtiöiden suojaus -2,8 -2,8
tytäryhtiösuojauksen verovaikutus 0,7 0,7
Optio- ja osakepalkitseminen 2,1 2,1

31.3.2007 64,0 98,4 0,4 -15,3 -91,5 420,9 3,0 479,9
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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 180,1 0,2 180,3

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

maksetut osingot -125,1 -125,1
Osakeanti (optio-oikeudet) 0,2 2,2 2,4
Omien osakkeiden osto -0,3 -0,3
Omien osakkeiden myynti -
muutos vähemmistöosuuksissa -3,4 -3,4

tulevien kassavirtojen suojaus 6,0 6,0
muuntoeron muutos -18,4 -18,4
ulkomaisten tytär yhtiöiden suojaus 1,5 1,5
tytäryhtiösuojauksen verovaikutus -0,4 -0,4
Optio- ja osakepalkitseminen 3,7 4,3 8,0

31.12.2007 64,2 100,2 5,5 -31,3 -87,8 698,1 0,3 749,2

laskElma kONsERNiN OmaN  
PääOmaN muutOksista
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Me 1–3/2008 1–3/2007 1–12/2007

liikevoitto 86,5 -72,7 320,8

käyttöpääoman muutos 65,4 201,2 0,9

Poistot 14,7 14,2 58,3

Rahavirta liiketoiminnasta ennen rahoituseriä ja veroja 166,6 142,7 380,0

Rahoituserien ja verojen rahavirta -15,4 -2,4 -134,0

Rahavirta liiketoiminnasta 151,2 140,3 246,0

investointien rahavirta -35,8 -43,9 -94,6

Rahavirta investointien jälkeen 115,4 96,4 151,4

Omien osakkeiden hankinta ja myynti - -0,3 -0,3

Osakepääoman korotus 0,2 0,4 2,4

maksetut osingot -151,1 -116,0 -125,1

lainasaamisten muutos 4,8 13,4 42,0

velkojen muutos 77,1 2,7 -24,0

Rahavirta rahoitustoiminnasta -69,0 -99,8 -105,0

Rahavarojen muutos 46,4 -3,4 46,4

Rahavarat kauden lopussa 200,4 106,0 154,9

valuuttakurssien vaikutus 0,9 0,1 1,0

Rahavarat kauden alussa 154,9 109,5 109,5

Rahavarojen muutos 46,4 -3,4 46,4

Korollisen nettovelan muutos

Me 1–3/2008 1–3/2007 1–12/2007

korollinen nettovelka kauden alussa 91,7 124,9 124,9

korollinen nettovelka kauden lopussa 137,8 142,3 91,7

Korollisen nettovelan muutos 46,1 17,4 -33,2

Euroopan komission päätöstä koskeva 142,0 miljoonan euron sakko sisältyy korolliseen nettovelkaan 31.3.2008 ja 31.12.2007.

lYhENNEttY kONsERNiN RahaviRtalaskElma
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Tunnusluvut 

1–3/2008 1–3/2007 1–12/2007

laimentamaton osakekohtainen tulos e 0,25 -0,38 0,72

laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos e 0,25 -0,38 0,71

Oma pääoma/osake e 2,55 1,90 2,98

korollinen nettovelka me 137,8 142,3 91,7

Omavaraisuusaste % 26,4 20,8 31,7

Nettovelkaantumisaste % 21,5 29,7 12,2

Oman pääoman tuotto % 36,8 neg. 24,9

sijoitetun pääoman tuotto % 33,8 neg. 30,4

taseen loppusumma me 2 423,2 2 305,5 2 359,9

liiketoimintaan sitoutunut pääoma me 778,7 622,2 840,9

käyttöpääoma (sisältäen rahoitus- ja veroerät) me -188,5 -349,3 -121,8

Liikevaihto markkina-alueittain

Me 1–3/2008 % 1–3/2007 % 1–12/2007 %

EmEa1) 617,7 68 535,5 66 2 675,3 65

amerikka 161,7 18 177,6 22 840,8 21

aasia ja tyynenmeren alue 125,9 14 98,1 12 562,8 14

Yhteensä 905,3 811,2 4 078,9

1) EmEa = Eurooppa, lähi-itä, afrikka

Tunnuslukuja vuosineljänneksittäin

Q1/2008 Q4/2007 Q3/2007 Q2/2007 Q1/2007

saadut tilaukset me 1 117,5 901,9 926,3 944,4 902,1

tilauskanta me 3 617,4 3 282,3 3 473,6 3 318,0 3 105,7

liikevaihto me 905,3 1 294,2 971,6 1 001,9 811,2

liikevoitto me 86,5 160,8 1) 126,7 116,4 69,3 2)

liikevoitto % 9,6 12,4 1) 13,0 11,6 8,5 2)

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

saadut tilaukset me 712,1 742,0 821,9 840,3

tilauskanta me 2 762,1 2 951,0 2 818,0 2 654,0

liikevaihto me 1 145,6 879,8 840,4 735,0

liikevoitto me 123,4 101,1 83,9 51,7

liikevoitto % 10,8 11,5 10,0 7,0

1)  ilman itävallan kartellioikeuden määräämää sakkoa koskevaa 22,5 miljoonan euron varausta ja kONE Buildingin myynnistä 

saatua 12,1 miljoonan euron myyntivoittoa.
2)  ilman 142,0 miljoonan euron kulua liittyen Euroopan komission sakkopäätökseen

OsavuOsikatsauksEN liitEtiEtOja
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Saadut tilaukset

Me 1–3/2008 1–3/2007 1–12/2007

1 117,5 902,1 3 674,7

Tilauskanta

Me 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007

3 617,4 3 105,7 3 282,3

Investoinnit

Me 1–3/2008 1–3/2007 1–12/2007

käyttöomaisuuteen 9,2 6,6 58,1

vuokrasopimuksiin 1,3 1,4 9,2

Yritysostoihin 23,0 9,1 49,6

Yhteensä 33,5 17,1 116,9

Tutkimus- ja kehitysmenot

Me 1–3/2008 1–3/2007 1–12/2007

14,7 13,1 50,7

tutkimus- ja kehitysmenot prosenttia liikevaihdosta 1,6 1,6 1,2

Henkilöstö

1–3/2008 1–3/2007 1–12/2007

keskimäärin 32 975 29 622 30 796

kauden lopussa 33 155 29 868 32 544

OsavuOsikatsauksEN liitEtiEtOja
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Vastuut

Me 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007

kiinnitykset

Omien velkojen vakuudeksi 0,7 30,7 0,7

Pantit

Omien velkojen vakuudeksi 4,7 5,4 4,8

takaukset

Osakkuusyhtiöiden puolesta 4,3 1,8 5,3

muiden puolesta 6,4 3,6 6,3

muut vuokrasopimukset 149,9 116,8 148,9

Yhteensä 166,0 158,3 166,0

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat
Me 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007

Yhden vuoden kuluessa 39,8 34,0 39,0

Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluttua 89,4 72,5 91,2

Yli viiden vuoden kuluttua 20,7 10,3 18,7

Yhteensä 149,9 116,8 148,9

Johdannaissopimukset

Johdannaissopimusten käyvät arvot 
positiivinen
käypä arvo

negatiivinen
käypä arvo

netto
käypä arvo

 netto
käypä arvo

netto
käypä arvo 

Me 31.3.2008 31.3.2008 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007

valuuttatermiinit 25,4 9,4 16,0 -0,2 6,0

valuuttaoptiot 0,4 0,1 0,3 0,0 0,0

valuutan- ja koronvaihtosopimukset,  

maturiteetti alle vuoden 3,4 0,0 3,4 - 2,9

valuutan- ja koronvaihtosopimukset,  

maturiteetti 1–3 vuotta 5,9 0,0 5,9 5,4 8,9

sähkötermiinit 0,5 0,0 0,5 0,1 0,9

Yhteensä 35,6 9,5 26,1 5,3 18,7

Johdannaissopimusten nimellisarvot
Me 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007

valuuttatermiinit 632,5 478,5 527,3

valuuttaoptiot 43,0 11,4 15,6

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

valuutan- ja koronvaihtosopimukset, maturiteetti 1–3 vuotta 136,7 156,7 136,7

sähkötermiinit 3,1 3,3 2,5

Yhteensä 835,3 649,9 702,1

OsavuOsikatsauksEN liitEtiEtOja
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31.3.2008 A-sarjan osakkeet B-sarjan osakkeet Yhteensä

Osakkeiden lukumäärä 38 104 356 218 641 776 256 746 132

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, kpl 1) 5 231 506

Osakepääoma, e 64 186 533

Osakkeiden markkina-arvo, me 6 537

B-osakkeiden pörssivaihto, milj. kpl, 1–3/2008 57,7

B-osakkeiden pörssivaihto, me, 1–3/2008 1 239

Osakkeenomistajien lukumäärä 3 13 787 13 787

Päätöskurssi Ylin Alin

B-osakkeen hinta, e, 1–3/2008 25,99 26,08 18,77

1)  vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä kONE ei käyttänyt valtuutustaan ostaa omia osakkeita. maksuttoman osakeannin seurauk-
sena (rekisteröitiin 28. helmikuuta 2008) yhtiön osakkeiden lukumäärä lisääntyi, kun osakkeenomistajille annettiin maksutta uusia 
osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin a-sarjan osaketta kohti annettiin yksi a-sarjan osake ja kutakin B-sarjan 
osaketta kohti yksi B-sarjan osake. 

 

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

KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka 

mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä 

enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä ja liukuportaita 

sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin, ja kuuluu alansa johtaviin yrityksiin. Vuonna 

2007 KONEen liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 32 500. 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.


