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KCI KONECRANES PLC  

KCI KONECRANES-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2005 
 
KOKO VUODEN KASVUENNUSTEEKSI 20 % 
 
Kaikki luvut ovat IFRS-standardin mukaisia. Viime vuoden luvut on muutettu vastaavasti ja ne eivät siten vastaa 
aikaisemmin raportoituja. 
 
• Tilausten kasvu vahvaa, 27,1 % (orgaaninen kasvu 12,5 %) 
• Liikevaihto kasvoi 26,6 % (orgaaninen kasvu 15,0 %) 
• Liikevoitto EBIT 4,9 milj. euroa (0,7 milj. euroa ensimmäisellä neljänneksellä 2004)  
• Erikoisnostureiden tulosta rasitti edelleenkin länsieurooppalaisen valmistuksen korkea kustannustaso 
• IFRS:n mukainen valuuttatermiinisopimusten arvostus alensi ensimmäisen neljänneksen osakekohtaisen tuloksen –0,10 

euroon (0,01), ks. HUOMAUTUS alla. 
• Vahva tilausvirta nostaa koko vuoden liikevaihdon kasvuennusteen 20 %:iin (10 % orgaanista)  
• Koko vuoden liikevoittomarginaalin odotetaan ylittävän viime vuoden tason (4,3 % IFRS) 
 
 Ens. vuosineljännes  Viim. 12 kk  Ed. v. 
MEUR  
LIIKEVAIHTO 

1-3/05 1-3/04 Muutos-%  4/04-3/05  1-12/04 

 Kunnossapitopalvelut 86,2 74,5 15,7  356,3  344,6 
 Standardinostolaitteet 64,0 47,0 36,4  248,3  231,2 
 Erikoisnosturit 61,3 43,2 42,1  232,3  214,1 
 Sisäinen liikevaihto -18,9 -12,4 52,3  -68,5  -62,0 
Liikevaihto yhteensä 192,7 152,2 26,6  768,5  728,0 
Liikevoitto (EBIT) 4,9 0,7 596,6  35,5   31,3 
        
Korkotuotot ja –kulut -1,5 -0,7   -4,3  -3,5 
Muut rahoitustuotot ja -kulut -5,3 0,1   -5,5  -0,1 
Tulos ennen veroja  -1,8 0,1 -1549,0  25,7  27,7 
        
Voitto -1,3 0,2 -868,0  16,9  18,4 
Tulos/osake, EUR        
- perus  -0,10 0,01   1,20  1,31 
- laimennettu -0,10 0,01   1,19  1,29 
SAADUT TILAUKSET         
 Kunnossapitopalvelut 78,5 70,7 11,0  316,2  308,4 
 Standardinostolaitteet 75,9 60,8 24,8  261,7  246,6 
 Erikoisnosturit 79,3 53,3 48,7  269,7  243,7 
 Sisäiset tilaukset -16,2 -13,8 17,5  -64,3  -61,9 
Saadut tilaukset yhteensä 217,4 171,0 27,1  783,3  736,9 
Tilauskanta kauden lopussa 351,1 234,9 49,4  -  298,8 
 
HUOM! Valuuttatermiinikauppoja käytetään pääasiassa Erikoisnostureiden tilauskannan ja Standardinostolaitteissa  
estimoitujen kassavirtojen suojauksessa. KCI Konecranes on valinnut näiden sopimusten arvostuksen päivän arvoihin (ei siis 
suojattuihin tasoihin). Tästä aiheutuu lyhyellä aikavälillä tulokseen arvostuksesta johtuvaa heilahtelua. Kun kyseiset 
sopimukset toteutetaan alkuperäisillä ja sovituilla arvoilla, arvostuksesta johtuvat muutokset nollautuvat kunkin yksittäisen 
sopimuksen osalta. 
 
Kommentti ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta: 
Sekä tilaukset että liikevaihto olivat vahvalla tasolla kaikilla liiketoiminta-alueilla. Pohjois-Amerikassa tilausten orgaaninen kasvu oli 19 %. Aasian-
Tyynenmeren alueella tilaukset kasvoivat 40 %. Länsi-Euroopassa kasvu oli hitaampaa, mutta positiivista. Kannattavuus kehittyi hyvin 
Kunnossapitopalveluissa, sillä kasvanut ja pysyvämpi sopimuskanta kasvattivat marginaaleja. Standardinostolaitteissa volyymikasvu oli 
merkittävää, ja myös tulosmarginaalit paranevat vähitellen. Erikoisnostureissa kehitys oli vuosineljänneksen aikana epäyhtenäinen: 
volyymikasvu oli voimakasta, mutta Länsi-Euroopan valmistuskustannukset olivat edelleen liian korkealla tasolla. Ensimmäisen neljänneksen 
osakekohtainen tulos oli negatiivinen johtuen valuuttatermiinisopimusten IAS 39:n mukaisesta arvostuksesta.  
 
Kommentti koko vuoden tuloksesta 
Tilausten kasvu jatkui vahvana, joten KCI Konecranes nostaa koko vuoden liikevaihdon kasvuodotuksen 20 %:iin. Arviolta puolet tästä 
kasvusta tulee olemaan orgaanista kasvua, ja puolet tulee viime vuoden lopussa hankittujen SMV Lifttrucks AB:n ja Morris Material Handling 
Ltd:n myötä. Kannattavuuden kehitys on epäyhtenäistä eri liiketoiminta-alueiden välillä, kuten ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella 
voidaan havaita. Konsernin koko vuoden liikevoittomarginaalin odotetaan ylittävän viime vuoden tason sekä IFRS:n että FAS:n mukaan 
laskettuna.
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Liiketoiminnan yleiskehitys 
 
KCI Konecranes raportoi 1.1.2005 lähtien IFRS-
standardien mukaisesti (International Financial 
Reporting Standards). Konserni on laatinut taseen 
1.1.2004 ja vertailutiedot vuodelle 2004 
raportointipäivänä voimassa olevia IFRS-standardeja 
noudattaen. Konserni julkaisi asiasta erillisen 
tiedotteen 19.4.2005. Raportti löytyy myös internetistä 
osoitteesta www.konecranes.com. Kaikki raportoidut 
luvut ja vertailuluvut tässä raportissa ovat IFRS-
standardin mukaisia, ellei toisin ole mainittu.  
 
Konsernin saamat tilaukset olivat 217,4 milj. euroa 
(171,0)1, kasvua 27,1 % edellisvuoden ensimmäiseen 
neljännekseen verrattuna. Tilaukset kasvoivat kaikilla 
liiketoiminta-alueilla. Myös viime vuoden lopussa 
tehdyillä yritysostoilla, SMV Lifttrucks AB (SMV) ja 
Morris Material Handling Ltd (MMH), oli positiivinen 
vaikutus. Tilausten orgaaninen kasvu oli 12,5 %.  
 
Maantieteelllisesti tilausten kasvu oli voimakkainta 
Aasian-Tyynenmeren alueella (erityisesti Kiinassa ja 
Australiassa) sekä Amerikassa. Euroopassa valtaosa 
kasvusta tuli yritysostojen kautta.  
 
Konsernin tilauskanta nousi uudelle ennätystasolle 
351,1 milj. euroon (234.9). Kasvua edellisvuoden 
ensimmäisestä neljänneksestä oli 49,0 %. Tilauskanta 
kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla huolimatta 
liikevaihdon selvästä kasvusta ensimmäisen 
neljänneksen aikana.  
 
Liikevaihto 
 
Konsernin liikevaihto oli 192,7 milj. euroa (152,2), 
kasvua 26,6 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-
alueilla. Viimeisimmät yritysostot (SMV ja MMH) 
lisäsivät kasvua. Orgaaninen kasvu oli 15 %. 
Maantieteellisesti liikevaihto kasvoi kaikilla alueilla, 
paitsi Aasian-Tyynenmeren alueella, jossa liikevaihto 
pysyi edellisvuoden ensimmäisen neljänneksen tasolla.  
 
Kannattavuus 
 
Konsernin liikevoitto oli 4,9 milj. euroa (0,7), joka on 
4,2 milj. euroa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime 
vuonna. Viime vuoden lukua rasitti 2,0 milj. euron 
saneerauskulut, jotka kirjattiin suomalaisten 
kirjanpitostandardien mukaisesti jo vuonna 2003. 
                                                                 
1 Suluissa olevat luvut ovat viime vuoden vastaavan 
ajankohdan vertailulukuja ellei toisin ole mainittu. 

Liikevoiton kasvu näillä kuluilla korjattuna oli 81,5 %. 
Liikevoittomarginaali oli 2,5 % (0,5 %). 
 
Liiketoiminnan kehitystä ja kannattavuutta on 
analysoitu yksityiskohtaisemmin liiketoiminta-
alueittaisessa katsauksessa.  
 
Nettorahoituskulut olivat 6,8 milj. euroa (0,6). Konserni 
ei sovella tällä hetkellä IFRS:n mukaista 
suojauslaskentaa koskien ei-euromääräisten 
liiketapahtumien kurssisuojauksessa käytettäviä 
johdannaissopimuksia. Tämän vuoksi kaikki 
johdannaissopimukset tulee arvostaa käypiin arvoihin 
(uudelleenarvostus jokaisen raportointiperiodin lopussa) 
ja tästä aiheutuvat arvostusmuutokset kirjataan 
tuloslaskelmaan. Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 
tästä aiheutuu heilahtelua konsernin nettotuloksessa 
siltä osin, kun suojauksen kohteena ovat ennakoidut 
kassavirrat ja tilauskanta. Arvonmuutokset kirjataan 
rahoituksen muihin tuottoihin ja kuluihin. Aikanaan 
(noin 6-12 kuukaudessa), kun sopimukset päättyvät, 
kunkin valuuttatermiinisopimuksen arvostuserojen 
kumulatiivinen summa on nolla, eikä tästä aiheudu 
todellista kassavaikutteista tappiota tai voittoa. 
 
Ensimmäisellä neljänneksellä suojausinstrumenttien 
arvostuksella oli noin 4,7 milj. euron negatiivinen 
vaikutus konsernin rahoituskuluihin ilman vastaa 
rahavirtavaikutusta. Tästä johtuen tulos rahoituserien 
jälkeen oli 1,85 milj. euroa (+0,1) negatiivinen. 
 
Konserni kirjasi verosaatavia ja tuloveroina raportoitiin 
+0,5 milj. euroa (+0,05), mikä perustuu arvioituun 31 
%:n veroasteeseen koko vuodelta.  
 
Konsernin tulos oli –1,3 milj. euroa (0,2). 
Osakekohtainen tulos (EPS) oli –0,10 (0,01) euroa.  
 
Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 15,6 % 
laskettuna viimeisten 12 kuukauden mukaan ja oman 
pääoman tuotto vastaavasti 13,0 %. 
 
Liikevoiton kehitys on historiallisesti ollut hyvin 
epätasaista eri vuosineljännesten välillä, mutta 
kausivaihtelut ovat kuitenkin olleet samankaltaisia. 
Konsernin tuloskehitys on tyypillisesti ollut hidasta 
vuoden alkupuolella kiihtyen sitten loppuvuotta kohden. 
Tämänkaltaisen kausittaisen vaihtelun 
tuloskehityksessä arvioidaan toistuvan myös tänä 
vuonna.  
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Kassavirta ja tase 
 
Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman 
muutosta oli 5,0 milj. euroa (3,7) eli 0,35 euroa/osake 
(0,26).  
 
Käyttöpääoman kasvulla oli negatiivinen 2,2 milj. euron 
(+13.1) vaikutus kassavirtaan ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä. Liikevaihdon voimakkaasta 
kasvusta huolimatta keskeneräisten tuotannon arvo 
kasvoi 16 milj. euroa viime vuoden lopusta ja lähes 34 
milj. euroa viime vuoden ensimmäisestä 
neljänneksestä. Liiketoiminnan kasvun seurauksena 
komponentti- ja raaka-ainevarastot kasvoivat niinikään. 
Lyhytaikaiset saatavat laskivat viime vuoden lopusta, 
mutta kasvoivat selvästi vuositasolla. Kasvu liittyy 
pääosin liikevaihdon kasvusta johtuvaan 
asiakassaatavien kasvuun. Tämän vaikutuksen 
tasapainotti saatujen ennakkomaksujen ja tilivelkojen 
kasvu.  
 
Kassavirta käyttöpääoman muutoksen jälkeen oli 2,8 
milj. euroa (16,8) ja kassaperusteiset nettoinvestoinnit 
olivat 3,3 milj. euroa (1,3). 
 
Konsernin korolliset velat kasvoivat 126,1 milj. euroon 
(42,0). Kasvu oli seurausta lähinnä käyttöpääoman 
kasvusta ja kahdesta viime vuoden lopulla tehdystä 
yritysostosta. Nettovelkaantumisaste oli 102.5 (30,6) ja 
omavaraisuusaste 26,4 (38,1). 
 
Konsernin rahoituksen valmiusluottolimiitti uudistettiin 
pankkiryhmittymän kanssa vuosineljänneksen aikana. 
Samalla tämä komittoitu rahoituslimiitti nostettiin 100 
milj. eurosta 200 milj. euroon. Limiitti oli täysin 
käyttämättä ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa.  
 
Valuutat 
 
Valuuttakurssimuutoksilla oli vain vähäinen 
muuntovaikutus konsernin tilausten, liikevaihdon ja 
kannattavuuden kehitykseen. Kuitenkin euron vahvuus 
erityisesti US-dollaria vastaan vaikutti negatiivisesti 
konsernin kannattavuuteen euro-alueelta tapahtuvassa 
ei-euromääräisessä viennissä. 
 
Valuuttatermiinikauppoja käytetään pääasiassa 
Erikoisnostureiden tilauskannan ja 
Standardinostolaitteissa estimoitujen kassavirtojen 
suojauksessa. KCI Konecranes on valinnut näiden 
sopimusten arvostuksen päivän arvoihin (ei siis 
suojattuihin tasoihin). Tästä aiheutuu lyhyellä aikavälillä 
tulokseen arvostuksesta johtuvaa heilahtelua. Kun 
kyseiset sopimukset toteutetaan alkuperäisillä ja 

sovituilla arvoilla, arvostuksesta johtuvat muutokset 
nollautuvat kunkin yksittäisen sopimuksen osalta. 
 
Konsernille merkityksellisten valuuttojen vaihtokurssit 
kehittyivät alla olevan taulukon mukaisesti (1 euron 
arvo muussa valuutassa).  
 
 
Keskikurssien kehitys: 
 
 1-3/2005 1-3/2004 Muutos-

% 
USD 1,3111 1,24878 -4,75 
CAD 1,6078 1,6473 2,46 
GBP 0,69351 0,67915 -2,07 
CNY  10,851 10,4317 -3,86 
SGD 2,1452 2,1154 -1,39 
SEK 9,0751 9,1865 1,23 
NOK 8,2381 8,6261 4,71 
AUD 1,688 1,6327 -3,28 

 
 
Vuosineljänneksen lopun kurssit: 
 
 1-3/2005 1-3/2004 Muutos-

% 
1-12/2004 Muutos-

% 
USD 1,2959 1,2318 -4,95 1,3621 5,11 
CAD 1,5736 1,6103 2,33 1,6416 4,32 
GBP 0,68665 0,6663 -2,96 0,70505 2,68 
CNY  10,7255 10,2974 -3,99 11,2734 5,11 
SGD 2,1449 2,0611 -3,91 2,2262 3,79 
SEK 9,1687 9,2231 0,59 9,0206 -1,62 
NOK 8,195 8,408 2,60 8,2365 0,51 
AUD 1,6803 1,6095 -4,21 1,7587 4,67 

 
Konserni jatkoi politiikkansa mukaista 
valuuttakurssiriskien suojausta. Suojaus tapahtui 
pääasiassa valuuttojen termiinikaupoilla. Suojauksella 
pyritään minimoimaan riskit, jotka liittyvät tilauskannan 
katteeseen. Lisäksi pyritään saamaan aikaa tarvittaville 
muutoksille, kun valuuttakurssit merkittävästi ja 
suhteellisen pysyvästi muuttuvat. 
 
Investoinnit 
 
Konsernin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin olivat 1,8 milj. euroa (1,3). Pääosan 
näistä investoinneista muodostavat korvausinvestoinnit 
ja investoinnit informaatioteknologiaan. 
 
Henkilöstö 
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa konsernin 
henkilöstömäärä oli 4992 (4298). Henkilöstömäärän 
kasvu johtui pääosin yritysostoista ja konsernin Kiinan 
toimintojen kasvusta.  
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Katsaus liiketoiminta-alueittain 
 
Kunnossapitopalvelut 
 
Kunnossapitopalveluiden liikevaihto oli 86,2 milj. euroa 
(74,5), joka oli 15,7 % korkeampi kuin vastaavaan 
aikaan viime vuonna. Liikevoitto oli 4,6 (2,6) ja 
liikevoittomarginaali 5,3 % (3,5). 
 
Positiivista tuloskehitystä edesauttoivat liikevaihdon 
vahva orgaaninen kasvu (10 %), sopimuskannan 
suotuisa kehitys sekä parantunut tuottavuus. Myös 
MMH:n yritysostolla oli myönteinen vaikutus 
kannattavuuteen. 
 
Saadut tilaukset olivat 78,5 milj. euroa (70,7), jossa 
kasvua 11 % viime vuoden vastaavaan aikaan 
verrattuna. Kenttähuollon tilaukset (noin ¾ 
Kunnossapitopalveluista) kasvoivat 19 % (orgaanista 
kasvua 11 %), mutta suurten modernisaatiotilausten 
määrä laski hieman. Kehitys oli erityisen positiivista 
Pohjois-Amerikassa, Isossa-Britanniassa ja 
Australiassa.  
 
Huollon vuosisopimuskannassa on tällä hetkellä 
236.809 (217.662) nosturia ja nostinta. Tämä on 5,3 % 
enemmän kuin viime vuoden lopussa. Kasvu viime 
vuoden ensimmäisen neljänneksen lopusta oli 8,8 %. 
Huoltosopimuskannan pysyvyys on niinikään 
parantunut.  
 
Työntekijöiden määrä ensimmäisen vuosineljänneksen 
lopussa oli 2816 (2541). 
 
Standardinostolaitteet 
 
Standardinostolaitteiden liikevaihto oli 64,0 milj. euroa 
(47,0), jossa kasvua edellisvuodesta 36,4 % 
(orgaanista kasvua 27,4 %). Liikevoitto oli 4,9 milj. 
euroa (3,2) ja vastaava liikevoittomarginaali 7,7 % (6,8). 
 
Positiivinen kannattavuuden kehitys perustui 
voimakkaaseen volyymikasvuun ja tuotannon 
kehittämisohjelman tuomiin hyötyihin. Konserni 
allekirjoitti 19.4.2005 sopimuksen päätytuotannon 
ulkoistamisesta. Tämä lisää välittömästi tuotannon 
joustavuutta ja pidemmällä tähtäyksellä varmistaa 
myös kustannustehokkaan tuotannon. Sopimuksen 
seurauksena konsernin henkilöstömäärä Suomessa 
laski 70 työntekijällä.  
 
Tilausten kasvu jatkui ja kiihtyi edelleen viime 
vuodesta. Tilausten määrä oli 75,9 milj. euroa (60,8), 
jossa kasvua 24,8 % viime vuoden ensimmäiseen 

neljännekseen verrattuna. Orgaanista kasvua 
tilauksissa oli 12 %. Tilauskanta kasvoi liikevaihdon 
voimakkaasta kasvusta huolimatta. Tilauskanta on tällä 
hetkellä yli 40 % korkeampi kuin vuosi sitten.  
 
Työntekijöitä oli 1224 (1030). Kasvu johtuu pääosin 
MMH:n hankinnasta.  
 
 
 
 
Erikoisnosturit 
 
Erikoisnostureiden liikevaihto oli 61,3 milj. euroa (43,2), 
jossa oli kasvua 42,1 % viime vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna. Orgaanista kasvua oli 23 %. 
Liikevoitto oli 1,3 milj. euroa (2,4). Samanaikainen 
tuotantomäärien merkittävä kasvu ja tuotantorakenteen 
uudelleenjärjestelyt verottivat kannattavuutta tilapäisesti 
vuosineljänneksen aikana. Liiketoiminta-alueella 
tapahtuvat suuret muutokset edellyttävät varovaista 
tulosraportointia. Vahvistunut euro lisää nyt myös 
tämän liiketoiminta-alueen haasteita. Yksittäisen 
vuosineljänneksen tulos ei kuitenkaan ole 
kehityssuunnan kannalta kuvaava, sillä tuotteiden 
toimitusajat vaihtelevat tyypillisesti kuudesta 
kuukaudesta kahteen vuoteen.  
 
SMV:n hankinta lisäsi liikevoittoa ja toimintojen 
integroiminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti.  
 
Saadut tilaukset olivat 79,3 milj. euroa (53,3), jossa 
kasvua 48,7 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna. Orgaanista kasvua oli 25 %. Tilauskanta 
kohosi ennätystasolle ja oli lähes 50 % korkeampi kuin 
vastaavaan aikaan viime vuonna. Tarjoustoiminnan 
aktiviteetti pysyi erittäin korkealla tasolla. 
 
Konserni pyrkii määrätietoisesti vastaamaan 
kasvuhaasteisiin jatkamalla koko hankinta- ja 
toimitusketjun tehostamisohjelmaa. Erikoisnostureiden 
uuden nostin- ja komponenttitehtaan käynnistäminen 
Shanghaissa, Kiinassa on edennyt suunnitelmien 
mukaisesti ja tuotanto alkaa alkusyksystä. Tuotannon 
tehostamisohjelman edetessä myös yhä suurempi 
osuus alhaisen jalostusarvon komponenteista, 
rakenteista ja kokoonpanosta joko ostetaan tai 
valmistus ulkoistetaan. Näihin muutoksiin liittyy 
kustannuksia ja lähes poikkeuksetta kustannukset 
toteutuvat ennen muutoksista saatavia hyötyjä.  
 
Työntekijöiden määrä oli 830 (610). Kasvu liittyy 
lähinnä Erikoisnosturitoimintoihin Kiinassa sekä 
SMV:n ostoon.  
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Konsernin kulut ja konsolidointierät 
 
Konsernin kulut, jotka eivät kohdistu suoraan 
liiketoiminta-alueille, koostuvat lähinnä tutkimus- ja 
tuotekehityksestä, systeemikehityksestä sekä 
henkilöstön, konsernirakenteen ja tehokkaimpien 
toimintatapojen kehittämisestä. Myös konsernin 
hallinnon, lakiasioiden ja rahoituksen hoidosta 
aiheutuvat kustannukset sisältyvät konsernin yhteisiin 
kuluihin.  
 
Konsernin kulut olivat 6,0 milj. euroa (7,4). Viime 
vuoden vastaavan ajanjakson luku sisältää 2,0 milj. 
euron saneerauskulun, joka oli suomalaisten 
kirjanpitostandardien mukaisesti raportoitu jo vuonna 
2003. Tämän vuoksi vertailukelpoisemmin sanottuna 
kulut olivat 0,6 milj. euroa korkeammat kuin vastaavaan 
aikaan viime vuonna. 
 
Kehityskustannukset kasvavat suunnilleen samassa 
suhteessa liikevaihdon kasvun kanssa. Konsernin 
yleiskustannusten arvioidaan olevan noin 2,5 – 3,0 % 
liikevaihdosta. 
 
Merkittävimmät konsolidointierät ovat konsernin 
sisäisen voiton eliminointi ja osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksista. Nämä erät olivat vuosineljänneksen aikana 
yhteensä 0,0 euroa (0,0). IFRS-standardien mukaisesti 
konsernin liikearvon poistoa ei enää tehdä, mutta 
liikearvoja testataan. 
 
Konsernin näissä toiminnoissa olevan henkilöstön 
määrä oli 122 (117). 
 
Tulevaisuudennäkymät 
 
Tilausten kasvu jatkui vahvana, joten KCI Konecranes 
nostaa koko vuoden liikevaihdon kasvuodotuksen 20 
%:iin. Arviolta puolet tästä kasvusta tulee olemaan 
orgaanista kasvua, ja puolet tulee viime vuoden lopussa 
hankittujen SMV Lifttrucks AB:n ja Morris Material 
Handling Ltd:n myötä. Kannattavuuden kehitys on 
epäyhtenäistä eri liiketoiminta-alueiden välillä, kuten 
ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella voidaan 
havaita. Konsernin koko vuoden liikevoittomarginaalin 
odotetaan ylittävän viime vuoden tason sekä IFRS:n 
että FAS:n mukaan laskettuna. 
 
Tärkeitä tapahtumia  
 
Maaliskuun 10. päivänä pidetty varsinainen 
yhtiökokous vahvisti osingon määräksi 1,05 euroa 

(1,00). Osinko maksettiin kultakin 14.099.380 
osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 22.3.2005.  
 
Yhtiökokous uudisti hallituksen valtuutuksen ostaa 
takaisin ja myydä yhtiön omia osakkeita, kuitenkin 
enintään 1 431 003 osaketta. 
 
Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi 
Björn Savénin, Svante Adden, Matti Kavetvuon, Timo 
Porasen, Stig Stendahlin ja Stig Gustavsonin. Malin 
Persson valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. 
 
Yhtiökokouksessa hallitus vahvisti aikomuksensa 
nimittää Stig Gustavson hallituksen puheenjohtajaksi ja 
nykyinen konsernin varatoimitusjohtaja Pekka 
Lundmark hänen seuraajakseen KCI Konecranes -
konsernin toimitusjohtajaksi 17.6.2005 alkaen.  
 
Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus valitsi Björn 
Savénin uudelleen puheenjohtajakseen.  
 
Yhtiökokous vahvisti, että yhtiön tilintarkastajina jatkaa 
Deloitte & Touche Oy. 
 
Yhtiö ilmoitti 29.3.2005 julkaisemassaan 
pörssitiedotteessa tehtäväkierrosta konsernin 
johtoryhmässä. Konsernin Chief Operating Officer, 
Matti Ruotsala nimitettiin konsernin strategia- ja 
teknologiajohtajaksi. Hän johtaa KCI Konecranesin 
pitkän aikavälin tuote- ja palveluteknologian 
kehittämistä. Erikoisnostureiden johtajalle Mikko 
Uharille siirrettiin vastuu kaikista nosturi- ja 
komponenttiliiketoimintayksiköistä. 
Standardinostolaitteiden johtaja Pekka Päkkilä raportoi 
tämän jälkeen Mikko Uharille. 
 
Aasian-Tyynenmeren alueen johtaja Arto Juosila 
nimitettiin konsernin hallinto- ja kehitysjohtajaksi 
vastuualueenaan henkilöstöhallinto, konsernin 
yhteiskuntavastuu, riskienhallinta sekä liiketoiminnan 
kehittäminen, sisältäen yritysostot. Nimitys astuu 
voimaan 1.9.2005. Konsernin nykyinen kehitysjohtaja 
Harry Ollila nimitettiin Koillis-Aasian aluejohtajaksi ja 
Konecranes Australian toimitusjohtaja Edward Yakos 
Kaakkois-Aasian aluejohtajaksi. Nämä nimitykset 
astuvat voimaan 1.9.2005.  
 
Tärkeitä tapahtumia ensimmäisen 
vuosineljänneksen päättymisen jälkeen  
 
KCI Konecranesissa vuonna 2003 aloitettu 
toimintatavan muutos, jolla pyritään lisäämään 
tuotannollista joustavuutta ja palvelukykyä sekä 
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keskittymään tuotteiden suunnitteluun, kokoonpanoon 
ja huoltoon jatkui, kun KCI Konecranes allekirjoitti 
19.4.2005 sopimuksen päätytuotannon 
ulkoistamisesta. Tuotanto ulkoistetaan Urjalassa 
sijaitsevan yksikön toimivan johdon ja henkilöstön 
perustamalle uudelle yhtiölle. Urjalan yksiköllä on tällä 
hetkellä noin 70 työntekijää. Sopimuksella ei ole 
vaikutusta KCI Konecranesin tämän vuoden tulokseen. 
KCI Konecranes ei ole osakkaana uudessa yhtiössä. 
 
Riita-asiat 
 
Huhtikuussa 2005 saatiin lopullisesti selvitettyä kaikki 
KCI Konecranes –konsernin ja sen italialaisen 
osakkuusyhtiön Prim S.p.A:n sekä sen aikaisempien 
ja nykyisten osakkeenomistajien väliset kiistat. KCI 
Konecranes on myynyt kaikki hallussaan olleet Prim 
S.p.A:n osakkeet. Sopimisella ei ole vaikutusta 
konsernin tulokseen.  
 
Osakepääoma, osakkeen hintakehitys ja 
osakevaihto  
 
KCI Konecranes Oyj:n vuoden 1999 optio-ohjelman A-
sarjan optioilla merkittiin 600 uutta osaketta, jotka 
merkittiin kaupparekisteriin 17.3.2005.  
 
Merkintöjen seurauksena KCI Konecranesin 
osakepääoma nousi 1.200 eurolla 28.621.260 euroon ja 
osakkeiden kokonaismäärä nousi 14.310.630 
osakkeeseen. 
 
Ennen vuoden 1999 optio-ohjelman A-sarjan optioiden 
merkintäajan loppumista 31.3.2005 merkittiin vielä 
3.000 osaketta (merkittiin kaupparekisteriin 3.5.2005). 
Optioiden perusteella merkittiin yhteensä 3.600 
osaketta. Yhtiön osakepääoma nousi merkintöjen 
seurauksena 7.200 eurolla.  
 
KCI Konecranes Oyj:n osakkeen hinta laski tammi-
maaliskuun aikana 2,00 % ja sen päätöskurssi oli 
31,86 euroa. Korkein kaupantekokurssi jakson aikana 
oli 36,47 euroa ja alhaisin kurssi 31,86 euroa. 
Osakkeen kaupankäyntipainotettu keskihinta tammi-
maaliskuussa oli 34,65 euroa. Samaan aikaan nousivat 
HEX-yleisindeksi 5,88 %, HEX-portfolionindeksi 7,03 % 
ja toimialakohtainen indeksi (metalliteollisuus) 12,36 
%.  
 
Osakkeiden markkina-arvo jakson lopussa oli 455,9 
milj. euroa, johon sisältyi yhtiön omistamat omat 
osakkeet (210.650 kpl). Yhtiö oli markkina-arvoltaan 

38:ksi suurin yhtiö Helsingin Pörssissä noteeratuista 
yhtiöistä.  
 
KCI Konecranes Oyj:n osakkeen kokonaisvaihto oli 
5.786.801 osaketta, mikä vastaa 40,4 %:a yhtiön 
osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen 
keskimääräinen päivävaihto oli 94.866 kpl, joka vastaa 
keskimäärin 3.286.748 euron päivittäistä vaihtoa. 
Osakevaihto oli arvoltaan 200,5 milj. euroa, joka oli 
23:ksi suurin osakevaihto kaikista Helsingin Pörssissä 
listatuista yhtiöistä.  
 
 
Yhtiön omat osakkeet 
 
KCI Konecranes Oyj omisti 31.3.2005 yhteensä 
210.650 omaa osakettaan, nimellisarvoltaan 421.300 
euroa. Tämä vastaa 1,47 %:a yhtiön osakkeiden 
kokonaismäärästä ja osakkeiden yhteenlasketusta 
äänimäärästä. Yhtiö hankki osakkeet 20.2.-5.3.2003 
välisenä aikana keskihintaan 20,75 euroa/osake.   
 
Tärkeitä tilauksia 
 
Yhdysvaltalainen APM Terminals tilasi seitsemän 
Konecranesin kumipyöräkonttinosturia Los 
Angelesissa sijaitsevaan terminaaliinsa. Tämä oli 
ensimmäinen Yhdysvaltain länsi-rannikon 
satamateriminaalilta saatu RTG-nosturitilaus.  
 
Siemens A/G tilasi 18 teollisuusnosturia ja yhden 200 
tonnin nostopuomin Bahrainissa Al Ezzelissä 
sijaitsevaan voimalaan sekä 14 teollisuusnosturia 
Qatarissa Ras Laffanissa sijaitsevaan voimalaitokseen. 
 
Siemens tilasi 180 tonnin turbiinihallinosturin 
Greenfieldin hiilivoimalaitosprojektiinsa Kogan 
Creekissä, Australiassa (lähellä Brisbanea).  
 
Lurgi Lentjes AG (Düsseldorf, Saksa) tilasi 
kaasuturbiinin asennuksessa ja kunnossapidossa 
tarvittavan 130 tonnin voimalaitosnosturin. Nosturi tulee 
RWE voimalaitosprojektiin Saksassa.  
 
Rocksavage Power Company (Iso-Britannia) tilasi 
Liverpoolin lähellä sijaitsevaan voimalaitokseensa 80 
tonnin jättipukkinosturin, joka liikkuu ulos asennetulla 
radalla rinnakkain Konecranesin aikaisemmin 
toimittaman 125 tonnin jättipukkinosturin kanssa. 
 
Huizhou Hydro PSP tilasi kuusi raskasta 
prosessinosturia voimalaitokseensa Huizhou Cityssä, 
Etelä-Kiinassa.  
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Bechtel Corporation tilasi koksinkäsittelynosturin 
Conoco Phillipsin jalostamoon Borgerissa (Teksas, 
USA). 
 
Stomana Steel of Bulgaria tilasi kolme raskasta 
teräksen käsittelyyn tarkoitettua prosessinosturia. 
 
Corus (Iso-Britannia) tilasi puoliautomatisoidun, 
puolipukkinosturin Hartlepoolin terästehtaaseen. 
Nosturin ja imukuppisysteemin avulla teräslevyjä 
siirretään automatisoidulle levyjen katkaisulinjalle.  
 
Krupp Stainless teki lisätilauksen kolmesta 
prosessinosturista tehtaaseensa Shanghaissa.  
 
Pec Tech Indonesia (osa APRIL-konsernia) tilasi kaksi 
100 tonnin nosturia paperitehtaaseensa Kerincissa 
(Sumatra, Indonesia). 
 
Aker Kvaerner (Santiago, Chile) tilasi kahdeksan 
prosessinosturia Etelä-Boliviassa sijaitsevaan San 
Cristobalin hopeakaivokseensa. 
 
Toyota (Argentiina) tilasi raskaan prosessinosturin 
lähellä Buenos Airesia sijaitsevaan prässäyslinjalle. 
 

Takenaka tilasi viisi prässäyslinjan nosturia 
Valenciennessa, Ranskassa sijaitseviin Toyota 
Toyotomin ja Toyota Boschokun tehtaisiin.  
 
Wallbridge Aldinger/Barlett Cocke tilasi neljä raskasta 
prosessinosturia automaattiseen työkalujen vaihtoon ja 
viisi seinäkääntönosturia työkalujen kunnossapitotöihin 
uuteen San Antoniossa (Teksas) sijaitsevaan Toyotan 
autotehtaaseen. 
 
Inova tilasi kaksi jätteensyöttönosturia ja yhden 
jätteensiirtonosturin laitokseensa Dunkerquessa, 
Ranskassa 
 
Helsinki, 3.5.2005 
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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Tuloslaskelma (MEUR) 
 
 1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004 
Liikevaihto 192,7 152,2 728,0 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,0 0,0 0,0 
Poistot -3,6 -3,1 -12,4 
Arvonalentumiset 0,0 0,0 -1,2 
Liiketoiminnan muut kulut -184,1 -148,4 -683,1 
Liikevoitto 4,9 0,7 31,3 
Korkotuotot ja -kulut -1,5 -0,7 -3,5 
Muut rahoitustuotot ja -kulut -5,3 0,1 -0,1 
Voitto ennen veroja -1,8 0,1 27,7 
Verot 0,51 0,11 -9,2 
Laskentakauden voitto -1,3 0,2 18,4 
    
Tulos/osake (EUR)    
- perus (EUR) -0,10 0,01 1,31 
- laimennettu (EUR) -0,10 0,01 1,29 
 
Konsernin tase (MEUR) 
 
 3/2005 3/2004 12/2004 
Käyttöomaisuus 111,9 89,4 112,1 
Vaihto-omaisuus 135,1 83,2 114,1 
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset 
saamiset 

 
253,0 

 
202,3 

 
267,0 

Rahat ja pankkisaamiset 21,6 18,2 20,7 
Vastaavaa yhteensä  521,6 393,1 513,9 
Oma pääoma 123,1 137,2 137,7 
Pakolliset varaukset 16,6 16,5 17,5 
Pitkäaikainen vieras pääoma 26,2 49,3 24,8 
Lyhytaikainen vieras pääoma 355,7 190,2 334,1 
Vastattavaa yhteensä  521,6 393,1 513,9 
Gearing %  102,5 30,6 80,2 
Omavaraisuusaste % 26,4 38,1 29,1 
Sijoitetun pääoman tuotto %, 
Liukuva 12 kk 

 
15,6 

 
* 

 
15,9 

Oma pääoma/osake (EUR) 8,73 9,77 9,76 
 
* Vuoden 2003 luvut raportoitiin vain FAS:n mukaisesti 
 
Korollinen nettovelka (MEUR) 
 
 3/2005 3/2004 12/2004 
Pitkä- ja lyhytaikaiset korolliset lainat -148,2 -60,3 -131,4 
Rahat ja pankkisaamiset sekä muut 
korolliset saamiset 

 
22,1 

 
18,3 

 
21,0 

Yhteensä  -126,1 -42,0 -110,4 

                                                                 
2 Arvioidun verokannan mukaan 
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Konsernin rahoituslaskelma (MEUR) 
 
 1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004 
Tulorahoitus 5,0 3,7 30,9 
Käyttöpääoman muutos -2,2 13,1 -23,1 
Liiketoiminnan kassavirta 2,8 16,8 7,8 
Investointien kassavirta -3,3 -1,3 -38,2 
Kassavirta ennen rahoitusta -0,5 15,5 -30,4 
Velkojen lisäys(+),vähennys(-) 15,8 3,4 66,5 
Maksetut osingot -14,8 -14,0 -28,1 
Korjauserät (1 0,4 0,2 -0,4 
Laskelman mukainen likvidien 
varojen muutos 

 
0,9 

 
5,1 

 
7,5 

Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa  
20,7 

 
13,2 

 
13,2 

Rahat ja pankkisaamiset kauden lopussa 21,6 18,2 20,7 
Taseen mukainen likvidien varojen muutos  

0,9 
 

5,1 
 

7,5 
 
1) Rahojen ja pankkisaamisten muuntoerot 
 
Oman pääoman muutokset ( MEUR) 
 
 Osake- 

pääoma 
Muu 
sidottu 
pääoma 

Vähemmistö-
osuus 

Muuntoero Kertyneet 
voittovarat 

Oma 
pääoma 
yhteensä 

Oma pääoma 
12/2003 

 
28,6 

 
21,8 

 
0,1 

 
-5,7 

 
105,5 

 
150,3 

Osingonjako     -14,0 -14,0 
Vapaaehtoisten varausten 
muutos 

     
0,1 

 
0,1 

Muuntoero    -0,6  -0,6 
Omaan pääomaan kirjatut 
osakeperusteiset maksut 

     
0,2 

 
0,2 

Muut muutokset    0,6 0,3 0,9 
Tilikauden voitto     0,2 0,2 
Oma pääoma 3/2004    

28,6 
 

21,8 
 

0,1 
 

-5,7 
 

92,3 
 

137,2 
       
Oma pääoma 
12/2004  

 
28,6 

 
22,3 

 
0,1 

 
-6,1 

 
92,7 

 
137,7 

Osingonjako     -14,8 -14,8 
Vapaaehtoisten varausten 
muutos 

     
0,4 

 
0,4 

Muuntoero    1,0  1,0 
Omaan pääomaan kirjatut 
osakeperusteiset maksut 

     
0,2 

 
0,2 

Tilikauden voitto     -1,3 -1,3 
Oma pääoma 
3/2005  

 
28,6 

 
22,3 

 
0,1 

 
-5,1 

 
77,2 

 
123,1 
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Konsernin vastuut (MEUR) 
 
 3/2005 3/2004 12/2004 
Kiinnitykset ja annetut pantit    
   Omasta velasta 5,9 5,9 5,9 
   Kaupallisista sitoumuksista  0,3 0,7 0,3 
Kaupalliset takaukset  
   omasta puolesta  

 
111,3 

 
144,5 

 
101,5 

Takaukset 
   Osakkuusyhtiöiden velasta  
   muiden puolesta 

 
0,8 
0,1 

 
0,8 
0,1 

 
0,8 
0,1 

Leasingvastuut 24,6 16,7 22,5 
Muut vastuut 1,2 1,3 1,2 
Vastuut yhteensä  144,2 170,0 132,3 
 
 
Avoin johdannaissopimuskanta (MEUR) 
 
 3/2005 3/2005 3/2004 12/2004 
 Nimellisa rvo Markkina-arvo Nimellisarvo Markkina-arvo 
Valuuttatermiinisopimukset 465,0 10,2 481,6 538,5 
Koronvaihtosopimukset 25,0 0,6 25,0 25,0 
Valuuttaoptiot  0,0 0,0 157,1 0,0 
Yhteensä  490,0 10,8 663,7 563,5 
 
Johdannaissopimuksia käytetään ainoastaan valuuttakurssi- ja korkoriskiltä suojautumiseen. Yhteenlaskettu 
nimellisarvo ei anna oikeaa kuvaa sopimuksiin liittyvistä vastuista, sillä suurin osa sopimuksista on vastakkaisia. 
Johdannaisilla suojattu tilauskanta on suuruusluokaltaan noin puolet johdannaissopimusten kokonais-nimellisarvosta. 
 
Investoinnit  (MEUR) 
 
 1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004 
Investoinnit yhteensä (ilman 
tytäryritysostoja)  

 
1,8 

 
1,3 

 
11,8 

 
Tilikauden voiton täsmäytyslaskelma  (MEUR) 
 
 1-3/2004 1-12/2004 
Tilikauden voitto, FAS 1,3 23,0 
Liikearvopoistojen peruuttaminen, IFRS 3 
ja IAS 36 

 
0,6 

 
2,6 

Arvonalentumiset, IAS 36 0,0 - 1,2 
Työsuhde-etuudet, IAS 19 - 0,2 - 1,1 
Osakeoptio, IFRS 2 - 0,2 - 0,8 
Tuloverot, IAS 12 0,7 1,5 
Pakolliset varaukset, IAS 37 - 2,0 - 5,4 
Muut IFRS-oikaisut 0,0 - 0,2 
IFRS-oikaisut yhteensä  - 1,1 - 4,6 
   
Tilikauden voitto, IFRS 0,2 18,4 
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Oma pääoman täsmäytyslaskelma  (MEUR) 
 
 12/2003 3/2004 12/2004 
Oma pääoma, FAS 163,4 151,6 157,9 
IFRS-oikaisut:    
Liikearvopoistojen peruuttaminen, IFRS 3 
ja IAS 36 

 
0,0 

 
0,6 

 
2,6 

Arvonalentumiset, IAS 36 - 0,1 - 0,1 - 1,3 
Työsuhde-etuudet, IAS 19 - 15,0 - 15,2 - 16,1 
Omien osakkeiden rahasto, IAS 32 - 5,5 - 5,5 - 4,4 
Tuloverot, IAS 12 3,8 4,5 5,3 
Pakolliset varaukset, IAS 37 5,4 3,4 0,0 
Vähemmistöosuudet, IAS 1 0,1 0,1 0,1 
Muutokset laskentatavoissa, IAS 8 0,0 0,0 - 4,9 
Muut IFRS-oikaisut - 1,8 - 2,2 - 1,5 
IFRS-oikaisut yhteensä  - 13,1 - 14,4 - 20,2 
    
Oma pääoma, IFRS 150,3 137,2 137,7 
 
 
Segmentti-informaatio: 
 
Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (MEUR) 
 
 1-3/2005 1-3/2004 LTM*  1-12/2004 
Kunnossapitopalvelut 86,2 74,5 356,3 344,6 
Standardinostolaitteet 64,0 47,0 248,3 231,2 
Erikoisnosturit 61,3 43,2 232,3 214,1 
,/, Sisäinen osuus -18,9 -12,4 -68,5 -62,0 
Yhteensä  192,7 152,2 768,4 728,0 
 
 
Liikevoitto liiketoiminta-alueittain (MEUR) 
 

 1-3/2005 1-3/2004 1-12/2004 LTM* 
 MEUR % MEUR % MEUR % MEUR 

Kunnossapitopalvelut 4,6 5,3 2,6 3,5 22,1 6,4 24,1 
Standardinostolaitteet 4,9 7,7 3,2 6,8 20,7 9,0 22,4 
Erikoisnosturit 1,3 2,2 2,4 5,5 15,9 7,4 14,9 
Yhtymän kulut -6,0  -7,4  -27,3  -25,9 
Konsolidointierät 0,0  0,0  -0,1  -0,1 
Yhteensä  4,9  0,7  31,3  35,5 
 

                                                                 
* LTM = last 12 months, liukuva 12 kk (vuosi 2004 ./. kolme kk 2004 + kolme kk 2005)  
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Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (kauden lopussa ) 
 
 3/2005 3/2004 12/2004 
Kunnossapitopalvelut 2,816 2,541 2,685 
Standardinostolaitteet 1,224 1,030 1,028 
Erikoisnosturit 830 610 675 
Yhtymän yhteiset 122 117 123 
Yhteensä  4,992 4,298 4,511 
Keskimäärin kaudella 4,752 4,324 4,369 
 
 
Saadut tilaukset liiketoiminta-alueittain (ilman huollon vuosisopimuskantaa) (MEUR) 
 
 1-3/2005 1-3/2004 LTM*  1-12/2004 
Kunnossapitopalvelut 78,5 70,7 316,2 308,4 
Standardinostolaitteet 75,9 60,8 261,7 246,6 
Erikoisnosturit 79,3 53,3 269,7 243,7 
,/, Sisäinen osuus -16,2 -13,8 -64,3 -61,9 
Yhteensä  217,4 171,0 783,3 736,9 
 
 
Tilauskanta (ilman huollon vuosisopimuskantaa)  (MEUR) 
 
 3/2005 3/2004 12/2004 
Tilauskanta yhteensä  351,1 234,9 298,8 
 
 
Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR) 
 
 1-3/2005 1-3/2004 LTM*  1-12/2003 
Pohjoismaat ja Itä-Eurooppa 37,9 29,7 149,0 140,9 
EU (ilman Pohjoismaita) 66,0 43,6 245,0 222,5 
Amerikka 55,3 45,3 225,1 215,1 
Kaukoitä 33,5 33,6 149,3 149,4 
Yhteensä  192,7 152,2 768,4 728,0 
 
 

                                                                 
 
* LTM = last 12 months, liukuva 12 kk (vuosi 2004 ./. kolme kk 2004 + kolme kk 2005) 
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Tapahtumat 3.5.2005 
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle 
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 12.00 Helsingissä World Trade Centerin 
Marskin salissa (os. Aleksanterinkatu 17, 2. kerros). 
 
Suora webcast-lähetys 
 
Suora englanninkielinen webcast-lähetys tiedotustilaisuudesta alkaa klo 12.00. Lähetystä voi seurata 
KCI Konecranesin verkkosivujen kautta osoitteessa www.konecranes.fi/sijoittajat.  
 
Puhelinkonferenssi 
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille alkaa klo 16.00. Osallistujia pyydetään 
soittamaan klo 15.50, puh. +44-20 7162 0181. Puhelinkonferenssi nauhoitetaan ja nauhoituksen voi 
seuraavien 48 tunnin ajan kuunnella numerosta +44-20 7031 4064, koodi 631239. 
 
 
 
Internet 
Tämä tiedote on myös internet-sivullamme www.konecranes.fi/sijoittajat. Äänitys webcast-lähetyksestä ja 
puhelinkonferenssista taltioidaan internet-sivullemme myöhemmin 3.5.  
 
Seuraava katsaus 
Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu, julkistetaan 4.8.2005 klo 10.00. 
 
Lisätietoja 
Stig Gustavson, toimitusjohtaja 
puh. 020 427 2000 
Pekka Lundmark, konsernin varatoimitusjohtaja 
puh. 020 427 2005 
Teuvo Rintamäki, finanssijohtaja 
puh. 020 427 2040 
Franciska Janzon, sijoittajasuhdepäällikkö 
puh. 020 427 2043 
 
Graafit 
Graafinen esitysmateriaali on raportin liitteenä internetissä osoitteessa www.kcigroup.com. 
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