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Pörssitiedote 13.1.2004

PANOSTAJA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2002-31.10.2003
Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 45,4 milj.
euroa (ed. tilikauden vastaava 43,7 milj. euroa). Tulos ennen
satunnaisia eriä oli 1,34 milj. euroa (1,57 milj. euroa). Tulos/osake
oli 0,05 euroa (0,06 euroa). Omavaraisuusaste oli 34,8 % (40,5 %).
Yhtiön hallitus esittää 0,07 euron (0,08) osinkoa.

KONSERNI
TALOUDELLINEN KEHITYS
Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 45,4 milj.
euroa (43,7 milj. euroa). Edelliseen tilikauteen verrattuna liikevaihto
kasvoi 3,9 %. Konsernin liikevoitto oli 1,86 milj. euroa (1,93 milj.
euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä oli 1,34 milj. euroa (1,57 milj.
euroa). Konsernin henkilöstön määrä tilikaudella oli keskimäärin 359
(333) henkilöä.
Tuloksen heikentymiseen vaikutti mm. kalenterivuoden alun heikko
markkinatilanne sekä Matti-Ovessa tehdyn tuotannon
uudelleenorganisoinnin aiheuttamat kulut. Konsernin rahoituskulut
pysyivät samalla tasolla ja olivat 0,64 milj. euroa (0,65 milj. euroa).
KONSERNIRAKENTEEN JA KIRJAUSKÄYTÄNNÖN MUUTOKSET
Yhtiö hankki tilikaudella Vallog Oy:n osakekannan. Yhtiö on valmistusja logistiikkapalveluihin erikoistunut yhtiö. Yhtiöllä on toimintaa
Hyvinkäällä sekä Tampereella. Yhtiö on yhdistelty konserniin neljän
kuukauden ajalta.
Tilikauden aikana Panostaja irtaantui taloustavaroiden vähittäis- ja
tukkuliiketoiminnasta myyden omistamansa Lasi-Koiso Oy:n osakkeet ja myi
Lasi-Koiso-konsernin käytössä olleet varastotilat. Osakkeiden sekä
kiinteistön myyntituloksella ei ole merkittävää vaikutusta tilikauden
tulokseen.
Tilikaudella Kannake Oy:n ja Pajakulma Oy:n vaihtovelkakirjalainat on
vaihdettu osakkeiksi ja rekisteröity kaupparekisteriin. Näistä
muodostunut vähemmistöosuus on eliminoitu Panostaja-konsernissa
täysimääräisenä.
Panostaja-konserni on edelleen selkeyttänyt konsernirakennettaan. Suomen
Ammattimaalit Oy sekä Sekora Oy fuusioituivat tilikauden lopulla Solikko
Oy:öön.
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Panostaja-konsernissa on siirrytty kirjaamaan myös varsinaiseen
toimintaan liittyvien osakkuusyhtiöiden tuotot ja kulut liikevoiton
yläpuolisiin eriin. Vertailuvuoden liikevoittoa muutos olisi parantanut
0,1 miljoonaa euroa.
INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin investointien määrä oli tilikaudella 4,5 milj. euroa
(1,2 milj. euroa).
Tilikaudella merkittävimmät hankinnat olivat Vallog Oy:n osakekanta sekä
Hyvinkäällä sijaitseva Vallog Oy:n käytössä oleva kiinteistö, 0,8 milj.
euroa. Lisäksi Pajakulma hankki kiinteistön Oulusta 0,8 milj. eurolla ja
Matti-Ovi teki tuotantoinvestoinnin, arvoltaan 0,6 milj. euroa.
Tilikauden päättyessä Panostaja sijoitti omistusyhteysyrityksensä
Tampereen Portti Oy:n osakepääoman korotukseen 0,7 milj. euroa.
Muutoin investoinnit olivat pääasiallisesti korvausinvestointeja.
Liiketoiminnan kassavirta pysyi tilikauden tyydyttävänä. Konsernin
omavaraisuusaste oli 34,8 %:a (40,5 %). Konsernin nettovelkaantumisaste
nousi 94,8 %:in (74,2 %).
HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.2.2003 ja kokous valitsi
hallituksen jäseniksi Mikko Koskisen, Olli Halmevuon ja Matti
Koskenkorvan. Tilintarkastajiksi valittiin KHT Jukka Ala-Mello ja KHTyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Lisäksi yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle sekä päätti, että osinkoa jaetaan 0,08 euroa
osakkeelle. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 20.2.2003 ja maksupäivä
27.2.2003 alkaen.
Lisäksi varsinainen yhtiökokous 17.2.2003 valtuutti hallituksen
päättämään osakepääoman korotuksesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä osakkeenomistajien etuoikeuden mukaisesti enintään
3.600.000 eurolla, valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 345.780 eurolla, valtuutti
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta enintään 475.000
kappaletta A-osaketta ja 245.000 B-osaketta. Lisäksi hallitus
valtuutettiin päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallituksen
valtuutukset ovat voimassa vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.
Hallitus päätti omien osakkeiden hankkimisesta yhtiölle yhtiökokouksen
valtuutuksella 18.9.2003. Omien osakkeiden osto käynnistyi 26.9.2003.
Hallituksella ei ole voimassaolevaa valtuutusta vaihtovelkakirja- tai
optiolainojen liikkeellelaskemiseksi.
OSAKEPÄÄOMA JA OMAT OSAKKEET
Panostaja Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on 1.729.337,76
euroa ja osakemäärä tilikauden lopussa oli 14.411.148 kpl.
Yhtiö on ostanut tilikaudella omia osakkeitaan 510.500 kappaletta
(337.000 A-osaketta ja 173.500 B-osakketta), kokonaishinnaltaan
400.255,97 euroa, keskihinta A-osaketta kohden 0,79 euroa ja B-osaketta
kohden 0,77. Lokakuun lopussa yhtiön hallussa olevat osakkeet edustavat
3,54 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ja 3,55 prosenttia
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äänimäärästä. Nämä osakkeet on kirjattu varoiksi yhtiön taseeseen.
OSAKEKURSSIN KEHITYS JA OSAKKEENOMISTUS
Panostaja Oyj:n A-osakkeen kurssi vaihteli tilikauden aikana 0,50 euron
ja 0,83 euron välillä ja B-osakkeen kurssi vaihteli 0,50 euron ja 0,82
euron välillä. A-osakkeiden osakevaihto oli 936.804 kappaletta ja Bosakkeiden 776.865 kappaletta, mikä edustaa 11,9 %:a koko osakekannasta.
A-osakkeen lokakuun päätöskurssi oli 0,77 euroa ja B-osakkeen 0,78
euroa. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo oli lokakuun lopussa 11,1
milj. euroa. Omat osakkeet huomioiden markkina-arvo on 10,8 milj. euroa.
Tilikauden aikana Mikko Koskinen ilmoitti omistuksensa ylittäneen
5 prosenttiyksikön rajan osakkeiden määrästä.
TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISIA TAPAHTUMIA
Yhtiö on jatkanut omien osakkeiden hankkimista yhtiökokouksen antamin
valtuuksin. Yhtiö jatkoi omien osakkeiden hankintaa siten, että yhtiöllä
on hallussaan nyt 475.000 kappaletta A-osakkeita sekä 245.000 kappaletta
B-osakkeita.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Panostaja Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen
yhtiökokouksen 19.2.2004 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 merkintäoikeudesta poiketen,
valtuutuksesta hallitukselle omien osakkeiden hankkimiseksi sekä
valtuutuksesta hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseksi. Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden osalta hallitus valmistelee ehdotusta
niiden mitätöimisestä.
HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS
Panostaja Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että osinkoa A- ja B-osakkeelle maksettaisiin
päättyneeltä tilikaudelta 0,07 euroa/osake.
NÄKYMÄT TULEVALLE TILIKAUDELLE
Panostaja-konserni tulee keskittymään pääomasijoitustoimintastrategiansa
mukaiseen liikeideaan ja liiketoiminta-alueiden kehittämiseen sekä
pyrkii irtautumaan perusliiketoimintaan liittymättömistä omaisuuseristä.
Panostajan tavoitteena on hakea pääomasijoitusliiketoiminnan kasvua
ostamalla perinteisillä toimialoilla toimivia pk-yrityksiä ja pyrkii
kasvattamaan liiketoiminta-alueidensa määrää 2-3 uudella liiketoimintaalueella.
Kansainväliseen talouteen on viimeaikoina ilmaantunut myönteisiä
merkkejä. Suhdannekehitystä tutkivat tahot ovat ennustaneet talouskasvun
kiihtyvän ja vuoden 2004 talouskasvun odotetaan olevan edellisvuotta
vahvempaa.
Kotimaassa ja konsernin vientimaissa odotetaan taloudellisen kasvun
nopeutuvan. Suhdanneodotukset liiketoimialueiden toimialoilla ovat
ensimmäisellä vuosipuoliskolla edelleenkin hyvin maltilliset, mutta
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toisen vuosipuoliskon osalta odotukset ovat myönteiset. Nykymuotoisen
konsernin liikevaihdon ennustetaan olevan 50-53 milj. euroa ja
osakekohtaisen tuloksen arvioidaan olevan 0,05 - 0,08 euroa/osake ennen
mahdollisia irtautumistuloksia.
Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Panostaja Oyj
Hallitus
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Olli Halmevuo, puh
03-263 4300
Panostaja Oyj
Olli Halmevuo
toimitusjohtaja
Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat
konsernin ja liiketoiminta-alueiden johdon tämänhetkisen näkemykseen
talouden tilasta ja kehittymisestä ja toteutuvat tulokset voivat olla
merkittävästikin erilaiset.
TAULUKKO-OSA
Panostaja-konserni
11/02-10/2003
(1.000 euroa)
Liikevaihto
45.408
Liiketoim. muut tuotot
737
Kulut yhteensä
42.905
Suunnitelman muk. poistot
1.381
Liikevoitto
1.859
Rahoitustuotot ja kulut
-517
Tulos ennen veroja ja väh.os. 1.342
Verot
-406
Tulos ennen vähemmistöos.
936
Vähemmistöosuus
-280
Konsernin voitto
655
Tulos/osake, e *)
Taseyhteenveto
(1.000 euroa)

11/01-10/02
43.723
100
40.639
1.257
1.926
-361
1.566
-486
1.080
-261
819

muutos
+ 3,9 %
+ 641 %
+ 5,6 %
+ 9,8 %
- 3,5 %
-55,6 %
-14,3 %
-16,4 %
-13,3 %
+ 7,2 %
-19,9 %

0,05

0,06

10/2003

10/2002

994
11.195
1.289
400

745
9.471
428
0

+ 33,3 %
+ 18,2 %
+200,9 %
----

9.588
7.945
166

10.542
8.011
214

- 9,1 %
- 0,8 %
- 22,4 %

muutos

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettom. hyödykk.
Aineellis. hyödykk.
Sijoitukset
Omat osakkeet
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahoitusarvopaperit
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Rahat ja pankkisaam.
Vastaavaa yhteensä

2.352
33.929

1.384
30.796

+ 69,9 %
+ 10,2 %

1.729
9.127

1.729
9.623

+/-0
%
- 5,2 %

1.064
61
11.655
10.293
33.929

753
97
8.798
9.794
30.796

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma
Muu oma pääoma
Vähemmistöosuus
Laskennallinen verovelka
Pitkäaikaiset velat
Lyhytaikaiset velat
Vastattavaa yhteensä
RAHOITUSLASKELMA

10/2003

10/2002

Liiketoiminnan kassavirta
Investointien kassavirta
Rahoituksen kassavirta

2.348
-4.577
2.983

2.418
-1.122
-2.128

Likvidien varojen muutos
Likvidit varat 1.11.2002
Likvidit varat 31.10.2003

754
1.598
2.352

-832
2.431
1.598

0,75
14.411

0,79
14.411

13.901

14.411

Bruttoinvestoinnit
Pysyviin vastaaviin (Me)
% liikevaihdosta

4,5
9,9

1,2
2,7

Henkilöstö keskimäärin

359

333

Oma pääoma per osake, e *)
Osakemäärä, Tkpl
Osakemäärä, Tkpl
omat osakkeet huomioituna

+
+
+
+

41,2
36,5
32,5
5,1
10,2

%
%
%
%
%

*) Tunnusluvut laskettu omat osakkeet huomioiden, vähentävät osakemääriä, sekä omaa pääomaa että taseen loppusummia laskukaavoissa.
Panostaja-konsernin kehitys neljännesvuosittain 1.8.01-31.10.03:
(Milj. euroa)
IQ/02 2Q/02 3Q/02 4Q/02 1Q/03 2Q/03 3Q/03 4Q/03
Liikevaihto
Liiketoim. m tuot
Kulut yhteensä
Poistot
Liikevoitto
Rahoituserät
Tulos ennen sat.
Satunnaiset erät
Tulos ennen veroja
Verot
Vähemmistöosuus
Tulos

10,6
0,0
10,0
0,3
0,3
-0,1
0,2
0,0
0,2
-0,1
-0,1
0,0

10,2
0,0
9,6
0,4
0,2
-0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
-0,1
0,0

10,9
0,0
9,6
0,3
1,0
-0,1
0,9
0,0
0,9
-0,2
-0,1
0,6

12,1
0,0
11,3
0,3
0,5
-0,1
0,4
0,0
0,4
0,1
-0,1
0,2

9,9
0,1
9,7
0,3
0,0
-0,1
-0,1
0,0
-0,1
0,0
-0,1
0,0

11,7 10,7 13,1
0,0
0,1
0,6
11,3 10,0 12,2
0,3
0,3
0,4
0,1
0,5
1,2
0,1 -0,2 -0,1
0,0
0,3
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
1,1
0,0 -0,2 -0,2
0,1 -0,1 -0,3
0,1
0,0
0,6

VASTUUSITOUMUKSET
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10/2003

10/2002

Konsernin omasta velasta
Kiinteistökiinnitykset
Yrityskiinnitykset
Pantit
Muut vastuut
Annetut kiinnitykset
Annetut pantit
Vuokra ja hankintavastuut
Leasing

11,0
4,9
1,1

7,6
9,7
4,8

0,0
0,2
0,5
0,5

0,0
0,3
0,8
0,3

Konserni on tehnyt koronvaihtosopimuksia nimellisarvoltaan 1,9 milj.
euron arvosta.
Vastuiden arvona on käytetty vakuuden nimellis- tai kirjanpitoarvoa.
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