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KCI Konecranes yhtymä
Osavuosikatsaus tammi – syyskuu 2000

VVAAHHVVAAAA  KKAASSVVUUAA

• Uusien tilausten määrä nousi 45,0 %, tilauskanta kasvoi 65,6 %
• Liikevaihdon kasvu nopeutuu, nyt 14,3 %
• Liikevoitto ennen liikearvon poistoa (EBITA) kehittyi samansuuntaisesti liikevaihdon

kasvun kanssa. Kasvua 11,6 % huolimatta tuotelanseerauksista aiheutuneista
kustannuksista.

• Sijoitetun pääoman kasvu johtui toimintojen ja keskeneräisten töiden määrän
kasvusta. Korkokulut kasvoivat vastaavasti.

SAADUT TILAUKSET
MEUR

1-9/00 1-9/99 Muutos-% Viim.
12 kk

1-12/99

Kunnossapitopalvelut 218,6 177,9 22,9 275,1 234,4
Standardinostolaitteet 194,8 162,8 19,7 247,0 215,0
Erikoisnosturit 238,9 105,9 125,6 271,9 138,9
Sisäiset -57,8 -36,7 -70,6 -49,5

Saadut tilaukset yhteensä 594,5 409,9 45,0 723,4 538,7
Tilauskanta 351,4 212,2 65,6 178,4

LIIKEVAIHTO 474,0 414,6 14,3 650,9 591,5
Kunnossapitopalvelut 236,3 192,9 22,5 318,3 274,9
Standardinostolaitteet 172,7 157,7 9,5 233,7 218,7
Erikoisnosturit 117,3 107,3 9,3 167,5 157,5
Sisäinen liikevaihto -52,3 -43,3 -68,5 -59,5

Liikevoitto ennen liikearvon
poistoa (EBITA) 20,5 18,3 11,6 36,9 34,8
Liikearvon poisto 2,9 1,9 55,9 3,7 2,6
Liikevoitto (EBIT) 17,5 16,5 6,5 33,2 32,1

Rahoitustuotot ja –kulut -4,4 0,1 - -6,3 -1,9
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta 13,2 16,6 -20,2 26,9 30,2
Voitto 9,1 11,6 -21,3 19,3 21,8

Tulos/osake (EUR) 0,62 0,77 -19,5 1,31 1,48

Kommentti yhdeksän kuukauden tulokseen:
Uusien tilausten määrä ja tilauskanta ylittivät jälleen ennätykset kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tämä on
seurausta kasvuympäristön (Kunnossapitopalvelut), uusien tuotteiden (Standardinostolaitteet ja
Erikoisnosturit) ja uusien markkinoiden (Saksa) yhdistelmästä.
Toimitusten loppuunviennin ajoituksesta johtuen tulos realisoituu myöhemmin, vaikka positiivinen
kehityssuunta on jo selvästi havaittavissa.

Kommentti vuositulokseen:
Liikevaihdon kasvu on kiihtymässä vastaamaan tilausten kasvua. Voimakas kasvu – etenkin
Erikoisnostureissa - jatkuu vuoden 2001 ensimmäisen neljänneksen loppuun ja toisen neljänneksen alkuun,
jonka jälkeen kasvuvauhti jatkuu edelleen hyvänä, vaikkakaan ei enää yhtä voimakkaana. Tuloksen kasvu
seuraa tätä kehitystä pienellä viiveellä.

Osa liikevaihdon ja tuloksen voimakkaasta kasvusta toteutuu jo ennen vuodenvaihdetta ja liikevoitto (EBIT)
tulee paranemaan huomattavasti viime vuodesta. Voiton arvioidaan olevan jokseenkin edellisvuoden tasolla
tai sen yli. Tämä riippuu pelkästään toimitusten kasvuvauhdista.
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Katsaus liiketoiminta-alueittain

Kunnossapitopalvelut

Saatujen tilausten määrä kasvoi kolmen
ensimmäisen neljänneksen aikana 22,9 %
vuoden 1999 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Liikevaihto puolestaan kasvoi 22,5 %.

Kunnossapitosopimuskannassa olevien nosturien
määrä kasvoi yhdeksän ensimmäisen kuukauden
aikana 11,8 % ja on nyt 187.289. Saksassa
tehdyt yritysostot eivät vielä juurikaan
vaikuttaneet sopimuskannassa olevien nosturien
määrään. Kasvu nosturimäärässä toteutuu vasta,
kun konsernin kunnossapitotavat ja –menetelmät
saadaan markkinoille. Ensivaikutelma tukee
olettamustamme, että markkinat hyväksyvät
kunnossapitosopimukseen perustuvan
ennaltaehkäisevän lähestymistapamme.

Kunnossapitopalveluiden liikevoitto kasvoi 8,7 %.
Liikevoitto prosentin kasvua laimensi äsken
hankitut huoltoyhtiöt. Liikevoittomarginaalin
alentuminen johtui tästä.

Standardinostolaitteet

Yhdeksän kuukauden tilaukset kasvoivat 19,7 %
verrattuna vuoden 1999 vastaavaan ajanjaksoon,
jolloin markkinat olivat suhteellisen hiljaiset.

Liikevaihto kasvoi 9,5 %. Luvut osoittavat
selvästi, että markkinaosuudet ovat kasvaneet.

Uuden nostimen tilaukset ylittivät korkeat
odotuksemme.

Lanseerausohjelman kustannukset ovat tähän
mennessä olleet 1,7 milj. euroa. Seuraava
tuotelanseeraus tapahtuu vuoden viimeisen
neljänneksen aikana, kun seuraavan kokoluokan,
10-tonnin uusi nostin lanseerataan markkinoille.

Liikevoitto aleni 2,9 %, mikä johtui juuri
lanseerauksen aiheuttamista lisäkustannuksista.

Standardinostolaitteiden liikevoittomarginaalin
odotetaan kasvavan, sillä uuden nostinsarjan
tuotantokustannukset ovat nykyistä sarjaa
alhaisemmat.

Erikoisnosturit

Uusien tilausten kasvu jatkui ennätyksellisen
korkeana. Vuosineljänneksen aikana tilausten
kokonaisarvo oli 135,6 miljoonaa euroa. Viime

vuodesta tilaukset ovat yli kaksinkertaistuneet,
sillä kasvua oli 125,6 %. Voimakas kasvu liittyy
Yhtymän moderniin tuotevalikoimaan, jossa on
kiinnitetty erityisesti huomiota nykyaikaiseen
ohjausteknologiaan. Kilpailuympäristö on myös
parantunut, kun yhtymän pääkilpailija
Yhdysvalloissa suojautui velkojiltaan ns.
Chapter 11 –menettelyllä kesäkuussa.

Kumulatiivinen liikevaihto on niinikään nousussa,
hitaasti mutta varmasti – nousua 9,3 %. Vuoden
kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 18,5 %
korkeampi kuin vastaavana ajanjaksona viime
vuonna.

Huolimatta keskeneräisten töiden voimakkaasta
kasvusta, liikevoitto on alkanut kasvaa. Se oli
kolmen ensimmäisen neljänneksen ajalta 23,0 %
korkeampi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna
1999. Myös liikevoittomarginaali oli korkeampi.

Erikoisnostureiden liiketoiminta on nyt tasolla,
jolla sen markkinaosuudet ovat vakaat ja
huomattavat kaikilla alueilla. Kasvu tulee
jatkumaan hyvänä, vaikkakaan ei yhtä
voimakkaana kuin tällä hetkellä.

Kommentti valuutoista

Valuuttakurssien vaihtelut nostivat jonkin verran
kasvu- ja liikevoittolukuja. Vuoden 1999 kolmeen
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna vaikutus
liikevaihdon kasvuun oli noin 7 % ja vastaavasti
uusiin tilauksiin 9 %. Konsolidointivaikutus
liikevoittoon oli vähäinen ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana. Kolmannella
neljänneksellä vaikutus oli jonkin verran isompi
johtuen parantuneesta tuloksesta ja euron
heikkenemisestä. Euron keskikurssin kehitys
suhteessa muutamiin tärkeimpiin
konsolidointivaluuttoihin oli seuraavanlainen:

Syyskuu
2000

Syyskuu
1999

USD 0,94 1,07
GBP 0,61 0,67
CAD 1,38 1,60
SGD 1,62 1,83

Kaikkiin ulkomaanvaluuttamääräisiin
liiketapahtumiin liittyvät valuuttakurssiriskit on
suojattu. Tavallisesti tämä on toteutettu
valuuttojen termiinikaupoilla. Keskimäärin
termiinisuojaus ulottuu 12 kuukautta eteenpäin.
Kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana
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USA:n dollarimääräinen vienti tuloutui
keskimäärin tasolla, joka on noin 0,94 euroa
dollarilta (tai 1.06 dollaria per euro).
Vahvemmasta dollarista saatavat hyödyt
toteutuvat siten vasta vuoden 2001 tuloksessa ja
sen jälkeen.

Liikearvon poisto, rahoitus ja
tuloverot

Liikearvon poistot syyskuun loppuun mennessä
olivat 2,9 milj. euroa, mikä johtui
loppuunsaatetuista yrityskaupoista, erityisesti
Saksassa tehdyistä. Tämä oli 1 milj. euroa
enemmän kuin vuosi sitten.

Nettorahoituskustannukset olivat 4,4 milj. euroa,
kasvua viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta
oli 4,5 milj. euroa. Tämä aiheutui kasvusta ja
erityisesti keskeneräisten töiden arvon nopeasta
kasvusta.

Yhtymän tuloverot olivat 4,1 miljoonaa euroa
koko vuodelta arvioidun 31 % veroasteen
mukaan.

Lokakuussa Yhtymä päätti laskea liikkeeseen
enimmäismäärältään 100 miljoonan euron
kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan. Laina
lasketaan liikkeeseen huutokauppamenettelyllä
kahdessa tai useammassa erässä ja sen
emissiokurssi on vaihtuva. Ensimmäinen
liikkeellelasku tapahtuu marraskuussa 2000.
Liikkeelle laskettavalla sarjalainalla KCI
Konecranes International Oyj tuo markkinoille
julkisesti noteeratun velkainstrumentin ja
monipuolistaa pidempiaikaisen rahoituksen
lähteitään.

Tärkeitä tapahtumia

Huhtikuussa keskeytettiin Yhtymän ERP-
projektin, Omnimanin täytäntöönpano ja
kehitystyö, mikä johtui päähankkijana
toimineeseen, alankomaalaiseen Baan
Companyyn liittyvistä lukuisista
epävarmuustekijöistä. Ne yksiköt,  jotka olivat
silloin prosessissa vaihtaa systeeminsä uuteen,
siirtyivätkin takaisin käyttämään aiempia
tietojärjestelmiä.

Omniman-projekti ei edennyt vuosineljänneksen
aikana. Suuri englantilainen järjestelmiä
toimittava konserni, Invensys, osti päähankkijana
toimineen alankomaalaisen Baan Companyn.

Invensysin antaman lausunnon mukaan se tulee
vastaamaan kaikista Baanin sitoumuksista.
Yhtymä ja Invensys eivät kuitenkaan ole vielä
päässeet sopimukseen siitä, miten jatkossa
edetään.

Yhtymän meno Saksan markkinoille eteni
suunnitelmien mukaan. Viimeisin yritysosto, joka
toimii nyt uudella nimellä, Noell Konecranes, toi
lisää uusia asiakasryhmiä johtavien saksalaisten
nosturiasiakkaiden piiristä. Kunnossapidolla on
Saksassa nyt 15 toimipaikkaa.

Yhtymän kokonaisliikevaihto Saksassa on
vuositasolla noin 85 milj. euroa.

Heinäkuussa yhtymä sai suuren
teollisuusnosturitilauksen General Motorsilta.
Tilaus oli osa nopean aikataulun modernisaatio-
ohjelmaa, joka koski GM:n tehtaita sekä
Yhdysvalloissa että Kanadassa. Tilauksen
kokonaisarvo oli noin USD 8 miljoonaa.

Elokuussa Konecranes VLC Oy sai merkittävän
tilauksen Puolan johtavalta telakalta Stocznia
Gdynia S.A:lta (arvoltaan noin EUR 75
miljoonaa). Tilaus käsitti neljätoista laivaan
asennettavaa pukkinosturia Yhdysvaltoihin
toimitettaviin aluksiin sekä yhden
jättipukkinosturin telakan omaan käyttöön. Toinen
suuri tilaus saatiin syyskuussa International
Marine Carriers, Inc:ltä, joka toimii kaupassa
alukset omistavan Yhdysvaltain merivoimien
puolesta. Tilaus käsittää kolme
telakkapukkinosturia ja on arvoltaan noin USD 12
miljoonaa.

Syyskuussa yhtymä sai ensimmäisen
jalansijansa Pohjois-Puolassa, joka on itäisen
Euroopan nopeimmin kehittyvä markkina-alue.
Hankittu nosturi- ja huoltoyritys Cranex Sp.zo.o
toimii pääasiassa Gdanskin ja Gdynian alueella
Puolassa.

Yhdysvaltalaisen F.T. Crowe & Co:n hankinta,
josta ilmoitimme heinäkuussa, saatettiin loppuun
kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Syyskuussa yhtymä avasi kaksi uutta
maailmanlaajuista internet-palvelua: sijoittajille
tarkoitettu www.kcigroup.com ja eri
asiakasryhmille tarkoitettu www.konecranes.com.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

KCI Konecranes Capital Markets Day 2000
järjestettiin 19.9.2000. Keskusteluissa keskityttiin
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eri liiketoimintojen dynamiikan ymmärtämiseen.
Erityisesti painotettiin tilausten, liikevaihdon ja
tuloksen ajoittumista Kunnossapitopalveluissa,
Standardinostolaitteissa ja Erikoisnostureissa.
Myös Erikoisnostureiden toimintojen noususta
keskusteltiin. KCI Konecranesin johdon edustajat
keskittyivät esityksissään uusiin hankkeisiin (e-
commerce) ja viimeisimpiin yritysostoihin.

KCI Konecranesin markkina-arvo syyskuun
lopussa oli EUR 455 milj., Se oli Helsingin
Pörssissä listatuista yhtiöistä 39:nneksi suurin.
Osakkeen päätöskurssi oli syyskuun lopussa
30,35 euroa, joka oli 20,5 % alhaisempi kuin
vuoden 1999 lopussa (38,18 EUR/osake).
Vuoden alusta osakkeen arvo on korkeimmillaan
ollut 39,90 euroa ja alimmillaan 29,00 euroa.
Helsingin Pörssin HEX portfolio indeksi laski
vastaavana ajanjaksona 20,4 % ja
toimialaindeksi (metalliteollisuus) 14,6 %.

Tammi-syyskuussa KCI Konecranesin
osakevaihto oli 5,5 miljoonaa osaketta (36,9 %)
eli EUR 189 miljoonaa, joka oli 34:ksi suurin
Helsingin Pörssissä.

Osakkeiden ulkomaalaisomistus oli syyskuun
lopussa 65,3 %.

Toimitusjohtaja Stig Gustavson

Yhtymän strategia edellyttää pysyvää vahvaa
kasvua yhdistettynä vakaaseen tuloksen
kasvuun.

Tämä katsaus vahvistaa vakaan liikevaihdon
kasvun näkyvyyden kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Viime vuoden jälkeen, jolloin Kaukoidän kriisi
rajoitti yhtymän kasvua, tämä ja ensi vuosi
nostavat meidät jälleen ”normaaliin vauhtiin”.

Uusi vauhti ei ole tullut Aasian markkinoilta, sillä
ne tarvitsevat vielä aikaa palautuakseen. Sen
sijaan kasvu on saatu hiomalla kilpailukykyämme
ja hankkimalla uusia markkinoita, kasvaneita
markkinaosuuksia, tehokkailla tuotteilla.

Toimiessaan yhä hajanaisilla markkinoilla
Yhtymä ei näe huomattavia uhkia kasvun
jatkumiselle.

Liikevoitto kasvaa jo. Nettotulosta rasittavat
korkokulut ja liikearvon poistot. Liikearvon

poistojen otaksutaan pian olevan tasapainossa
yritysostoista saatujen tuottojen kanssa.

Kun toimitukset kasvavat vastaamaan tilauksia,
kassavirran odotetaan alentavan Yhtymän
nettovelkaa.

Kommentti yhdeksän kuukauden
tulokseen

Uusien tilausten määrä ja tilauskanta ylittivät
jälleen ennätykset kaikilla liiketoiminta-alueilla.
Tämä on seurausta kasvuympäristön
(Kunnossapitopalvelut), uusien tuotteiden
(Standardinostolaitteet ja Erikoisnosturit) ja
uusien markkinoiden (Saksa) yhdistelmästä.
Toimitusten loppuunviennin ajoituksesta johtuen
tulos realisoituu myöhemmin, vaikka positiivinen
kehityssuunta on jo selvästi havaittavissa.

Kommentti vuositulokseen

Liikevaihdon kasvu on kiihtymässä vastaamaan
tilausten kasvua. Voimakas kasvu – etenkin
Erikoisnostureissa - jatkuu vuoden 2001
ensimmäisen neljänneksen loppuun ja toisen
neljänneksen alkuun, jonka jälkeen kasvuvauhti
jatkuu edelleen hyvänä, vaikkakaan ei enää yhtä
voimakkaana. Tuloksen kasvu seuraa tätä
kehitystä pienellä viiveellä.
Osa liikevaihdon ja tuloksen voimakkaasta
kasvusta toteutuu jo ennen vuodenvaihdetta ja
liikevoitto (EBIT) tulee paranemaan
huomattavasti viime vuodesta.
Voiton arvioidaan olevan jokseenkin
edellisvuoden tasolla tai sen yli. Tämä riippuu
pelkästään toimitusten kasvuvauhdista.

Hyvinkää 2.11.2000

Hallitus

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat
tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon
tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi
ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita
yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen
muutoksille.
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KEHITYS LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN

Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain (ilman huollon vuosisopimuskantaa) (MEUR)

1-9/2000 1-9/1999 LTM* 1-12/1999
Kunnossapito 218,6 177,9 275,1 234,4
Standardinostolaitteet 194,8 162,8 247,0 215,0
Erikoisnosturit 238,9 105,9 271,9 138,9
./. Sisäinen osuus -57,8 -36,7 -70,6 -49,5
Yhteensä 594,5 409,9 723,4 538,7

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (MEUR)

1-9/2000 1-9/1999 LTM* 1-12/1999
Kunnossapito 236,3 192,9 318,3 274,9
Standardinostolaitteet 172,7 157,7 233,7 218,7
Erikoisnosturit 117,3 107,3 167,5 157,5
./. Sisäinen osuus -52,3 -43,3 -68,6 -59,5
Yhteensä 474,0 414,6 650,9 591,5

Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)

1-9/2000 1-9/1999 LTM* 1-12/1999
Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa 105,8 103,1 153,4 150,7
EU (ilman Skandinaviaa) 132,9 118,9 186,5 172,5
Amerikka 195,9 156,4 254,4 214,9
Kaukoitä 39,4 36,2 56,6 53,4
Yhteensä 474,0 414,6 650,9 591,5

Tilauskanta

9/2000 9/1999 12/1999
Yhteensä (MEUR) 351,4 212,2 178,4

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa )

9/2000 9/1999 12/1999
Kunnossapito 2.411 2.264 2.261
Standardinostolaitteet 1.185 1.111 1.134
Erikoisnosturit 669 548 542
Yhtymän yhteiset 113 118 107
Yhteensä 4.378 4.041 4.044
Keskimäärin kaudella 4.189 4.046 4.050

Investoinnit
1-9/2000 1-9/1999 1-12/1999

Yhteensä (ilman tytäryritys-ostoja)
(MEUR) 13,3 6,7 12,9

                                                                
* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 1999 ./. yhdeksän kk 1999 +
yhdeksän kk 2000)
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Tuloslaskelma (MEUR)

1-9/2000 1-9/1999 1-12/1999
Liikevaihto 474,0 414,6 591,5
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista -0,2 0,1 0,0
Poistot -12,2 -10,2 -13,8
Liiketoiminnan muut kulut -444,1 -388,0 -545,6
Liikevoitto 17,5 16,5 32,1
Korkotuotot ja -kulut -4,8 -0,5 -2,1
Muut rahoitustuotot ja -kulut 0,4 0,6 0,2
Voitto ennen veroja 13,2 16,6 30,2
Verot -4,11 -5,01 -8,4
Laskentakauden voitto 9,1 11,6 21,8
Tulos/osake (EUR) 0,62 0,77 1,48

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain (MEUR)(lvo = liikevaihto, VO = liikevoitto)

1-9/2000 1-9/1999 1-12/1999 LTM*
lvo VO lvo VO lvo VO VO

Kunnossapito 236,3 12,5 192,9 11,5 274,9 19,4 20,4
Standardinostolaitteet 172,7 13,6 157,7 14,0 218,7 21,5 21,1
Erikoisnosturit 117,3 7,5 107,3 6,1 157,5 12,4 13,8
Yhtymän kulut - -12,5 - -13,4 - -18,9 -18,0
Konsolidointierät -52,3 -3,6 -43,3 -1,7 -59,5 -2,3 -4,2
Yhteensä 474,0 17,5 414,6 16,5 591,5 32,1 33,2

                                                                
1 Arvioidun verokannan mukaan
* LTM = last 12 months, viimeiset 12 kk (vuosi 1999 ./. yhdeksän kk 1999 +
yhdeksän kk 2000)
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Konsernin tase (MEUR)

9/2000 9/1999 12/1999
Käyttöomaisuus 124,3 87,4 98,0
Vaihto-omaisuus 119,1 84,0 77,8
Saamiset 208,1 148,5 166,5
Rahat ja pankkisaamiset 16,5 18,7 10,0
Vastaavaa yhteensä 467,9 338,6 352,3
Oma pääoma 141,6 133,9 143,7
Vähemmistöosuus 0,1 0,1 0,1
Pakolliset varaukset 10,9 8,6 9,8
Pitkäaikaiset vieras pääoma 83,1 45,7 53,0
Lyhytaikaiset vieras pääoma 232,2 150,3 145,7
Vastattavaa yhteensä 467,9 338,6 352,3
Gearing (Korollisten velkojen ja
kassavarojen netto suhteessa omaan
pääomaan) 77,4% 32,8% 35,8%
Omavaraisuusaste 32,6% 43,4% 42,2%
Sijoitetun pääoman tuotto 2 12,1% 15,5% 21,7%
Oma pääoma/osake(EUR) 9,12 8,92 9,27

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiö hankki 14.10.1999 – 25.11.1999 välisenä aikana 300.000
kappaletta omia osakkeitaan keskihintaan 24,96 EUR/kpl. Yhtiön hallussa oli 1.10.2000 300.000 omaa osaketta, joiden
yhteenlaskettu nimellisarvo oli 600.000 EUR ja yhteenlaskettu hankintameno 7,5 MEUR, mikä vastaa 2 % osakkeista ja
äänimäärästä.

Konsernin vastuut (MEUR)
Vertailuluvut ovat elokuulta 1999. Nämä vastaavat suunnilleen syyskuun 1999 lukuja.

9/2000 8/1999 12/1999
Kiinnitykset ja annetut pantit
   Omasta velasta 10,2 9,6 9,8
   Kaupallisista
   sitoumuksista 0,6 0,3 0,2
Kaupalliset takaukset
   omasta puolesta 127,9 86,0 111,0
Takaukset
   muiden puolesta 0,2 0,0 0,2
Leasingvastuut 16,6 10,0 15,1
Muut vastuut 0,4 1,6 0,5
Vastuut yhteensä 155,9 107,5 136,8

Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR)
9/2000 9/1999 12/1999

Valuuttatermiinisopimukset 524,5 207,2 570,0
Optiot ja muut johdannaissopimukset

0,0 192,5 60,0
Yhteensä 524,5 399,7 630,0

Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja korkoriskiltä suojautumiseen. Yhteen-
laskettu nimellisarvo ei anna oikeaa kuvaa sopimuksiin liittyvistä vastuista, sillä suurin osa sopimuksista on
vastakkaisia. Johdannaisilla suojattu tilauskanta ja valuuttamääräinen oma pääoma on suuruusluokaltaan
noin puolet johdannaissopimusten kokonaisnimellisarvosta.

2 Laskettuna kalenterivuodelle



LEHDISTÖTIEDOTE 8 (8)

2.11.2000
klo 10.00

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään
tänään 2.11.2000 klo 16.00. Siihen voi osallistua
soittamalla numeroon +44-208-781 0596.
Osallistujia pyydetään soittamaan klo 15.50.
Esiteltävä graafinen materiaali on raportin
liitteenä internetissä. Puhelinkonferenssi
nauhoitetaan, ja sen voi seuraavien 48 tunnin
aikana kuunnella puhelinnumerosta +44-208-288
4459, koodi 644782.

Internet

Tämä tiedote on englanninkielisenä myös
Internet-sivullamme www.kcigroup.com. Myös
äänitys toimitusjohtaja Stig Gustavsonin
puhelinkonferenssiesityksestä taltioidaan
Internet-sivullemme myöhemmin 2.11. (Financial
reports –otsikon alla). Äänityksen kuunteluun
tarvitaan Javan käytön mahdollistava selain,
Netscape Navigator 3.0 tai Microsoft Internet
Explorer 3.0 (tai uudemmat versiot). Parhaan
äänentoiston saa käyttämällä Netscapen tai IE:n
4-versiota tai uudempia.

Seuraava katsaus

Vuoden 2000 tilinpäätöstiedote julkaistaan
15.2.2001 klo 10.00.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Stig Gustavson,
puh. 020 427 2000
Finanssijohtaja Teuvo Rintamäki,
puh. 020 427 2040
Sijoittajasuhdepäällikkö Franciska Janzon,
puh. 020 427 2043

Graafit

8 sivua graafisia esityksiä

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ
PL 661
05801 Hyvinkää
Puh. 020 427 11
Fax 020 427 2099
www.kcigroup.com
Kotipaikka Hyvinkää
Kaupparek.nro 571.327


