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Panostaja Oyj        Pörssitiedote 14.1.2003

PANOSTAJA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2001-31.10.2002

Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 43,7
milj. euroa (ed. tilikauden vastaava 48,6 milj. euroa). Tulos
ennen satunnaisia eriä oli 1,57 milj. euroa (7,54 milj. euroa).
Tulos/osake oli 0,06 euroa (0,39 euroa). Omavaraisuusaste oli 40,5
% (39,4 %). Yhtiön hallitus esittää 0,08 euron (0,09) osinkoa.

KONSERNI

TALOUDELLINEN KEHITYS

Panostaja-konsernin liikevaihto pieneni päättyneellä tili-
kaudella 10,1 % 48,6 milj. eurosta 43,7 milj. euroon. Konsernin
liikevoitto oli 1,93 milj. euroa (8,42 milj. euroa) ja tulos ennen
satunnaisia eriä oli 1,57 milj. euroa (7,54 milj. euroa).
Liikevoiton pienentymiseen viime vuoden vastaavasta ajankohdasta
vaikutti merkittävimmin edellisen tilikauden lopulla tehty
Hatanpäänhovin kiinteistökokonaisuuden realisointi, jonka
tulosvaikutus oli edellisenä vuonna noin 5,1 milj. euroa.
Liikevaihdon pienenemisen syynä oli lähinnä juuri tästä johtuva
konsernirakenteen muutos sekä se, ettei tilikauteen sisältynyt
merkittäviä vientitoimituksia. Tilikauden tulos verojen ja
vähemmistöosuuden erottamisen jälkeen oli 0,82 milj. euroa ( 5,24
milj. euroa). Konsernin henkilöstön määrä katsauskaudella oli
keskimäärin 333 (326) henkilöä.

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 1,2 milj. euroa
(1,3 milj. euroa). Investoinnit olivat pääasiallisesti
korvausinvestointeja.

Liiketoiminnan kassavirta pysyi katsauskauden tyydyttävänä.
Konsernin omavaraisuusaste oli 40,5 % (39,4 %).

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Tilikauden aikana on hankittu Keiteleen Porras Oy:n osake-
enemmistö suunnatulla annilla. Keitelleen Porras Oy:n on
yhdistelty 1.8. alkaen konserniin.

Tilikauden aikana saatettiin päätökseen useiden toimimattomien
yhtiöiden fuusio- ja purkuprosessi tavoitteena konsernirakenteen
selkiyttäminen ja yksinkertaistaminen.

HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.2.2002. Kokous valitsi
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hallituksen jäseniksi Mikko Koskisen, Olli Halmevuon ja Matti
Koskenkorvan. Tilintarkastajiksi valittiin KHT Eero Suomela ja KHT-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Lisäksi yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle sekä päätti, että osinkoa jaetaan 0,09 euroa
osakkeelle. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 12.2.2002 ja
maksupäivä 19.2.2002 alkaen.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous 7.2.2002 päätti aikaisempien
voimassa olevien hallituksen valtuutuksien peruuttamisesta,
valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korotuksesta yhdellä
tai useammalla uusmerkinnällä osakkeenomistajien etuoikeuden
mukaisesti enintään 3.600.000 eurolla. Yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai
useammalla uusmerkinnällä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen enintään 326.520 eurolla, sekä hallituksen päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta. Hallituksen
valtuutukset ovat voimassa vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallitus ei ole käyttänyt valtuutuksia. Hallituksella ei ole
voimassaolevaa valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainojen
liikkeellelaskemiseksi.

Panostaja Oyj:n hallitus on nimittänyt Olli Halmevuon Panostaja
Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.3.2002 alkaen. Panostaja Oyj:n
aikaisempi toimitusjohtaja Matti Koskenkorva on toiminut 1.3.2002
alkaen hallituksen päätoimisena puheenjohtajana.

OSAKEPÄÄOMA, OPTIO- JA VAIHTOVELKAKIRJALAINA

Panostaja Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on
1.729.337,76 euroa ja osakemäärä lokakuun lopussa oli 14.411.148
kpl. Katsauskaudella yhtiön hallitus vahvisti optiolainan e-
optiotodistuksien käyttömahdollisuuden 18.946 kappaleen osalta
(enimmäismäärä 25.000 kpl). Yhtiön optiolainalla merkittiin
tilikauden aikana yhteensä 800.512 uutta osaketta, jonka jälkeen
kaikki optiolainaan liittyvät optiotodistukset ovat
kokonaisuudessaan vaihdettu osakkeiksi.

Tytäryhtiöissä, osana johdon kannustejärjestelmää, liikkeelle
lasketut vaihtovelkakirjalainat ja osakejärjestelyt on suoritettu
ja merkitty kaupparekisteriin vuoden 2002 loppuun mennessä.
Tilikauden päättymiseen mennessä Arme Oy:n sekä Matti-Ovi Oy:n
merkinnät oli suoritettu ja merkitty kaupparekisteriin. Tämä sekä
tilikauden päättymisen jälkeen tullut vähemmistöosuus on huomioitu
katsauskauden tuloksessa täysimääräisesti.

OSAKEKURSSIN KEHITYS JA OSAKKEENOMISTUS

Panostaja Oyj:n A-osakkeen kurssi vaihteli tilikauden aikana
0,59 euron ja 0,98 euron välillä ja B-osakkeen kurssi 0,58 euron
ja 0,97 euron välillä. A-osakkeiden osakevaihto oli 687.616
kappaletta ja B-osakkeiden 406.210 kappaletta, mikä edustaa 7,6 %
osakekannasta. A-osakkeen lokakuun päätöskurssi oli 0,84 euroa ja
B-osakkeen 0,84 euroa. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo oli
lokakuun lopussa 12,1 milj. euroa.

Tilikauden aikana Mikko Koskinen ilmoitti omistuksensa laskeneen
alle 5 prosenttiyksikön osakkeiden määrästä.
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KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Panostaja-konserni luopui Lasi-Koiso Oy:n osakkeista tilikauden
päättymisen jälkeen. Osakkeiden myyntituloksella ei ole
merkittävää vaikutusta alkaneen tilikauden tulokseen.

NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2002-2003

Panostaja-konserni tulee keskittymään jatkossakin pääomasijoitus-
toimintastrategiansa mukaiseen liikeideaan ja liiketoiminta-
alueiden kehittämiseen sekä pyrkii irtautumaan perusliike-
toimintaan liittymättömistä omaisuuseristä. Kotimaisen ja
konsernin vientimaiden taloudellisen kasvun odotetaan olevan
kuluvalla tilikaudella menneen vuoden tasolla. Suhdanneodotukset
liiketoimialueiden toimialoilla ovat edelleenkin hyvin varovaisia
ja osittain negatiivisia. Konsernin liikevaihdon odotetaan olevan
43-47 milj. euroa ja tuloksen rahoituserien jälkeen n. 1,3- 1,7
milj. euroa ennen mahdollisia irtautumistuloksia. Osakekohtaisen
tuloksen arvioidaan olevan 0,02  0,05 senttiä/osake.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Panostaja Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen
yhtiökokouksen 17.2.2003 käsittelemään varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvia yhtiökokousasioita. Lisäksi hallitus
valmistelee ehdotuksia yhtiökokoukselle valtuutuksesta
hallitukselle päättämään osakepääoman korottamisesta
uusmerkinnällä osakkeenomistajien etuoikeuden mukaisesti,
valtuutuksesta hallitukselle päättämään osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä osakkeenomistajien merkintä-
oikeudesta poiketen, valtuutuksesta hallitukselle omien osakkeiden
hankkimiseksi sekä valtuutuksesta hallitukselle omien osakkeiden
luovuttamiseksi.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Panostaja Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinkoa A- ja B-osakkeelle maksettaisiin
päättyneeltä tilikaudelta 0,08 euroa/osake.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tampereella 14. päivänä tammikuuta 2003

Panostaja Oyj:n hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Olli Halmevuo, puh
03-2634 300.

Panostaja Oyj

Olli Halmevuo
toimitusjohtaja

Kaikki tässä esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat konsernin ja
liiketoiminta-alueiden johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden
tilasta ja kehittymisestä ja toteutuvat tulokset voivat olla
merkittävästikin erilaiset.

TAULUKKO-OSA
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Panostaja-konserni     11/01-10/2002    11/00-10/01 muutos
(1.000 euroa)             (12 kk)          (12 kk)    -%

Liikevaihto                  43.723        48.622    -10,1 %
Liiketoimminnan tuotot          100         5.372
Kulut yhteensä               40.639        44.238
Suunnitelman muk. poistot     1.257         1.332
Liikevoitto                   1.926         8.424    -77,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut       -361          -881
Tulos ennen sat.eriä          1.566         7.542
Satunnaiset tuotot ja kulut      -0           -38
Tulos ennen veroja ja väh.os. 1.566         7.504    -79,1 %
Verot                          -486        -1.836
Voitto ennen vähemmistöos.    1.080         5.668    -80,9 %
Vähemmistöosuus                -261          -424
Konsernin voitto                819         5.244    -84,4 %

Tulos/osake, senttiä            5,7          38,8    -85,4 %
Osakemäärä, Tkpl             14.411        13.609

Taseyhteenveto
(1.000 euroa)               10/2002        10/2001

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
  Aineettom. hyödykk.           745           558    +33,5 %
  Aineellis. hyödykk.         9.471         9.787     -3,2 %
  Sijoitukset                   428           373    +14,9 %
Vaihtuvat vastaavat
  Vaihto-omaisuus            10.542         9.031    +16,7 %
  Saamiset                    8.011         8.675     -7,7 %
  Rahoitusarvopaperit           214           505    -57,6 %
  Rahat ja pankkisaam.        1.384         1.926    -28,1 %
Vastaavaa yhteensä           30.796        30.855     -0,2 %

VASTATTAVAA

Oma pääoma
 Sidottu pääoma               1.756         1.633     +6,8 %
 Muu oma pääoma               9.597        10.014     -4,1 %

Vähemmistöosuus                 753           435    +73,3 %
Laskennallinen verovelka         97            95     +1,3 %
Pitkäaikaiset velat           8.798         9.828    -10,5 %
Lyhytaikaiset velat           9.794         8.850    +10,7 %
Vastattavaa yhteensä         30.796        30.855     -0,2 %

                            10/2002       10/2001

Oma pääoma per osake, e        0,79          0,85
Osakemäärä, Tkpl             14.411        13.609

Bruttoinvestoinnit
Pysyviin vastaaviin (Me)        1,2           1,3
 % liikevaihdosta               2,7           2,7

Henkilöstö keskimäärin          333           326

Panostaja-konsernin kehitys neljännesvuosittain 1.5.01-31.10.02:
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(Milj. euroa)
                   III/01  IV/01    I/02   II/02 III/02 IV/02

Liikevaihto         11,2    15,5    10,6   10,2   10,9   12,1
Liiketoim. m tuot    0,0     5,2     0,0    0,0    0,0    0,0
Kulut yhteensä      10,0    14,1    10,0    9,6    9,6   11,3
Poistot              0,3     0,3     0,3    0,4    0,3    0,3
Liikevoitto          0,9     6,3     0,3    0,2    1,0    0,5
Rahoituserät        -0,3    -0,1    -0,1   -0,1   -0,1   -0,1
Tulos ennen sat.     0,6     6,2     0,2    0,1    0,9    0,4
Satunnaiset erät     0,0     0,0     0,0    0,0    0,0    0,0
Tulos ennen veroja   0,6     6,2     0,2    0,1    0,9    0,4
Verot               -0,5    -1,7    -0,1    0,0   -0,2    0,1
Vähemmistöosuus      0,0    -0,4    -0,1   -0,1   -0,1   -0,1
Tulos                0,1     4,1     0,0    0,0    0,6    0,2

VASTUUSITOUMUKSET
(Me)
Konsernin omasta velasta    10/2002                     10/2001

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinteistökiinnityksiä
Rahalaitoslainat             6,7                            7,6

Annetut kiinnitykset         7,6                            7,6

Velkojen vakuudeksi on annettu myös yrityskiinnityksiä, pantteja
ja takauksia.

Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä
Rahalaitoslainat             5,5                            6,7
Eläkelainat                  0,1                            0,0

Annetut kiinnitykset         9,7                            8,7

Velkojen vakuudeksi on annettu myös kiinteistökiinnityksiä,
pantteja ja takauksia.

Velat, joiden vakuudeksi on annettu pantteja
Rahalaitoslainat             5,0                            6,9
Eläkelainat                  0,0                            0,0

Annetut pantit               4,8                            6,3

Velkojen vakuudeksi on annettu myös kiinteistö- ja yritys-
kiinnityksiä ja takauksia.

Velat, joiden vakuudeksi on takauksia
Rahalaitoslainat             4,5                            6,0

Annetut takaukset            4,5                            6,0

Velkojen vakuudeksi on annettu myös kiinteistö- ja yritys-
kiinnityksiä ja pantteja.

Muut annetut vakuudet
Kiinnitykset                 0,1                            0,2
Pantit                       0,3                            0,4
Hankintasitoumukset          0,8                            0,7

Muut omat vastuut
Leasing
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Alkaneella tilik.            0,2                            0,1
Seuraavilla tilik.           0,2                            0,1

Vastuiden arvona on käytetty vakuuden nimellis- tai
kirjanpitoarvoa.


