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Yhteenveto

♦ Kysyntä jatkui vilkkaana
kaikilla liiketoiminta-alueilla,
Saksassa ja Yhdysvalloissa
lievää hiljenemistä

♦ Liikevaihto 1060,6 miljoonaa
euroa, kasvua 6,5 %; vertailu-
kelpoinen kasvu 20,8 %

♦ Liikevoitto 97,1 miljoonaa
euroa, kasvua 14,2 %; vertailu-
kelpoinen kasvu 20,2 %

♦ Tulos rahoituserien jälkeen
80,0 miljoonaa euroa, kasvua
17,6 %

Liikevaihto ja tulos

Uponor-konsernin tammi–syys-
kuun liikevaihto oli 1 060,6 (1-9/
1999: 996,0) miljoonaa euroa, joka
on 6,5 % edellisvuotta suurempi.
Kuluvan ja edellisvuoden aikana
tehdyt yrityskaupat huomioon
ottava liikevaihdon vertailukelpoi-
nen kasvu oli 20,8 %.  Uponor-
muoviputkijärjestelmien liikevaih-
to kasvoi 22,1 % ja oli 914,4
(749,0) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 97,1 (85,0)
miljoonaa euroa. Se kasvoi
edellisvuodesta 14,2 %. Uponor-
muoviputkijärjestelmien liikevoitto
oli 77,4 (63,8) miljoonaa euroa,
kasvua 21,3 %.

Konsernin korolliset nettovelat
olivat 346 (428) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli 45,0 %
(37,5%). Nettorahoituskulut olivat
17,1 (17,0) miljoonaa euroa. Tulos
rahoituserien jälkeen oli 80,0
(68,0) miljoonaa euroa eli 7,4 (6,8)
prosenttia liikevaihdosta.

Tulos ennen veroja oli 92,8 (94,0)
miljoonaa euroa, mikä sisältää
12,8  miljoonan euron satunnaisen
nettotuoton kodinkone- ja lattia-

päällysteliiketoimintojen myynnis-
tä ja ruotsalaiselta SPP-eläke-
yhtiöltä saadun hyvityksen.
Vuoden 1999 luvut sisälsivät
huonekaluliiketoiminnan myynnis-
tä saadun 25,2 miljoonan euron
satunnaisen tuoton.

Kauden voitto oli 62,3 (62,0)
miljoonaa euroa.

Tulos osaketta kohti 1,32 (0,92)
euroa ja oma pääoma per osake
oli 13,89 (12,30) euroa.

Investoinnit ja rahoitus

Bruttoinvestointien määrä, 62,3
(114,0) miljoonaa euroa, oli
samalla tasolla kuin suunnitelman
mukaiset poistot, 62,1 (45,7)
miljoonaa euroa. Netto-
investointien määrä oli –2,3 (92,7)
miljoonaa euroa. Yritysmyynnit
vahvistivat konsernin tasetta ja
paransivat sen rahoitusasemaa.
Velkaantumisaste laski edelleen ja
oli 64,0 %.

Korkeat raaka-aine- ja tuotehinnat
ovat kasvattaneet ydinliike-
toiminnan nettokäyttöpääomaa.
Korkotason nousun seurauksena
nettorahoituskulut ylittivät
edellisvuoden vastaavan jakson
luvut vahvistuneesta taseesta
huolimatta.

Elokuussa Uponor allekirjoitti 100
miljoonan euron kotimaisen
yritystodistusohjelman konsernin
lyhytaikaiseen rahoitukseen.

Markkinat

Rakennusalan kysyntä on säilynyt
pääosin hyvänä tärkeimmillä
markkinoilla vuoden kolmannen
neljänneksen aikana. Saksassa

rakennusmarkkinat kääntyivät
kesän aikana loivaan laskuun
alkuvuoden korkealta tasolta.
Myös Yhdysvalloissa rakennus-
alan kysyntä laski mutta säilyi
edelleen hyvällä tasolla. Pohjois-
maissa kysyntä jatkui vahvana.

Tuotealueista voimakkaimmin
kasvoivat käyttövesijärjestelmät
ja telekommunikaatioverkkojen
valokaapelien asennus-
järjestelmät.

Kilpailutilanne on päättyneen
vuosineljänneksen aikana kiristy-
nyt selvästi. Tähän ovat vaikutta-
neet lähinnä alalla ja jakeluteissä
tapahtuneet rakenteelliset muu-
tokset.

Muovin raaka-ainehintojen
pitkäaikainen nousu pysähtyi
kesällä. Hinnat kääntyivät alku-
syksystä uudelleen lievään
nousuun, mihin oli lähinnä syynä
polyeteenin ja PVC:n lähtöraaka-
aineiden hintojen nousu.

Tapahtumia

Uponorin amerikkalainen tytäryh-
tiö Wirsbo Company esitteli
heinäkuussa uudenlaisen pienta-
lojen palosuojaukseen tarkoitetun
sprinklerijärjestelmän. Asunnon
käyttövesiputkiston yhteyteen
liitettävälle järjestelmälle on
myönnetty patenttisuoja Yhdys-
valloissa ja kansainväliset
patenttihakemukset on jätetty.
Tuotteen markkinointi käynnistyy
Pohjois-Amerikassa syksyn
aikana.

Uponorin saksalainen tytäryhtiö
Unicor GmbH Rahn
Plastmaschinen solmi noin 50
miljoonan euron arvoisen kaupan
komposiittiputkien valmistus-

Uponorin kasvu jatkuu



teknologian toimittamisesta
kiinalaiselle Shenyang Ginde –
yhtiölle. Teknologiakaupaksi
harvinaisen mittava sopimus
käsittää kokonaisuudessaan 50
putkenvalmistuslinjan toimitukset.
Kauppa vahvistaa Unicorin
johtavaa asemaa komposiitti-
putkiteknologian toimittajana
maailmassa ja nostaa yhtiön
suurimmaksi myös Kiinassa, jonka
käyttövesi- ja lämmitysmarkkinat
ovat voimakkaassa kasvu- ja
kehitysvaiheessa. Sopimus avaa
Uponorille mahdollisuuden viedä
Kiinaan järjestelmään liittyviä
muita osia.

Kasvaneen kysynnän tyydyttämi-
seksi laajennettiin komposiitti-
putken tuotantoa kahdella tehtaal-
la Euroopassa. Myös Yhdysvallois-
sa saavutettiin merkittävä edis-
tysaskel, kun pitkäjänteisen työn
tuloksena saatiin hyväksyntä
komposiittiputken käytölle raken-
nusten käyttövesiputki-
asennuksissa.

Brasiliassa Uponor solmi 2-
vuotisen sopimuksen kaasuputki-
järjestelmien yhteiden toimittami-
sesta ComGas-yhtiölle. Sopimuk-
sen arvo oli 1,7 miljoonaa euroa.

Ruotsissa ja Tanskassa toteutettiin
ensimmäiset putkisto-
saneeraukset käyttäen Uponorin
Omega-Liner –järjestelmää.
Syksyllä myytiin Japanin suurim-
malle muoviputkiyhtiölle
Sekisuille lisenssi Omega Linerin
valmistamiseksi Japanin markki-
noille.

Suomessa Uponor on mukana
merkittävässä yliopistokaupungit
yhdistävässä tietoverkko-
hankkeessa, johon Uponor
toimittaa yli 3.500 kilometriä
valokaapelien asennus-
järjestelmiä. Tuotteet valmistetaan
yhteistyönä viidellä tehtaalla eri
puolilla Eurooppaa. Toimitusten
arvo on yli 3,4 miljoonaa euroa.

Elokuussa Uponor myi omista-
mansa 50 prosentin osuuden
saksalaisen Schlemmer Unicor
Rorhproductions GmbH -yhtiön
osakekannasta yhtiön toiselle
omistajalle. Kaupan arvo oli

Tuloslaskelma  MEUR 1–9/2000 1–9/1999 1–12/1999

Liikevaihto 1 060,6 996,0 1 346,8
Liikevoitto 97,1 85,0 107,4
Rahoituskulut, netto 17,1 17,0 18,7
Tulos rahoituserien jälkeen 80,0 68,0 88,7
Satunnaiset tuotot 17,4 27,0 27,6
Satunnaiset kulut 4,6 1,0 5,3
Voitto ennen veroja 92,8 94,0 111,0
Kauden voitto 62,3 62,0 76,3

Verot on arvioitu kauden tulosta vastaaviksi.

Tase  MEUR 9/2000 9/1999 12/1999

Aineettomat hyödykkeet 132,1 137,0 139,1
Aineelliset hyödykkeet 517,5 567,0 587,3
Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset 33,1 37,0 33,0
Vaihto-omaisuus 202,2 204,0 211,5
Rahat ja pankkisaamiset 33,4 56,0 57,3
Muu rahoitusomaisuus 282,8 286,0 238,7
Oma pääoma 535,4 472,0 495,0
Vähemmistöosuus 5,3 9,0 9,1
Pakolliset varaukset 13,2 15,0 16,8
Pitkäaikaiset velat 294,8 427,0 404,7
Lyhytaikaiset velat 352,4 364,0 341,3
Tase, yhteensä 1 201,1 1 287,0 1 266,9

Tunnusluvut 1–9/2000 1–9/1999 1–12/1999

Tulos / osake, EUR (optiovaimennettu) 1,32 0,92 1,58
Oman pääoman tuotto, % 13,20 10,50 13,30
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,10 12,80 12,40
Omavaraisuusaste, % 45,00 37,50 39,90
Velkaantumisaste, % 64,00 88,90 84,00
Oma pääoma / osake, EUR 13,89 12,30 12,80
Osakkeen kurssikehitys
- alin, EUR 15,80 12,20 12,20
- ylin, EUR 21,00 17,50 17,58
- keskikurssi, EUR 18,78 15,88 15,88
Osakevaihto
- 1 000 kpl 7 984 20 745 22 865
- MEUR 150 329,4 363,0

Vastuut  MEUR 9/2000 9/1999 12/1999

Annetut pantit
- omasta velasta 13,9 26,9 8,1
Kiinnitykset 36,9 194,3 91,2
Takaukset
- omasta puolesta 0,0 0,0 0,3
- muiden puolesta 10,9 1,0 1,1
Leasing-vastuut 43,1 29,8 55,4
Muut vastuut 0,0 5,0 4,5

Emoyhtiö
Eläkevastuut 0,0 0,7 0,6
Annetut pantit
- omasta velasta 0,0 13,3 0,0
Kiinnitykset 0,0 51,8 0,0
Takaukset
- konserniyhtiön puolesta 162,9 95,7 194,3



Johdannais-
sopimukset  MEUR 9/2000 9/1999 12/1999

1. Korkojohdannaiset
Ostetut korko-optiot 51,6 54,0 54,0
Myydyt korko-optiot 40,9 38,0 38,0

2. Valuuttajohdannaiset
Myyntitermiinisopimukset 14,0 33,0 33,0
Ostetut valuuttaoptiot 0,0 16,0 2,0
Myydyt valuuttaoptiot 0,0 27,0 0,0

3. Valuutanvaihtosopimus 0,0 7,0 7,0

Bruttoinvestoinnit  MEUR 1–9/2000 1–9/1999 1–12/1999

62,3 114,0 154,3

Henkilöstö 1–9/2000 1–9/1999 1–12/1999

- keskimäärin 6 715 7 303 7 451

Omat osakkeet 9/2000 9/1999 12/1999

Omat osakkeet, kpl 185.000 0 185.000
- yhteenlaskettu nimellisarvo, EUR 370.000 0 370.000
- osuus osakepääomasta/äänistä, % 0,47 0 0,47

Liikevaihto liiketoiminta-
ryhmittäin  MEUR 1–9/2000 1–9/1999 1–12/1999

Uponor-muoviputkijärjestelmät 914,4 749,0 1 020,9
Asko Kodinkone* 81,0 143 198,8
Upofloor-lattiapäällysteet* 35,1 46 62,2
Asko Kiinteistöt 20,9 20 26,5
Muut 9,2 38,0 38,4
Uponor-konserni 1 060,6 996,0 1 346,8

Liikevoitto liiketoiminta-
ryhmittäin  MEUR 1–9/2000 1–9/1999 1–12/1999

Uponor-muoviputkijärjestelmät 77,4 63,8 79,0
Asko Kodinkone* 3,5 5,9 9,4
Upofloor-lattiapäällysteet* 2,5 2,3 3,5
Asko Kiinteistöt 13,1 8,2 10,5
Muut 0,6 4,9 4,9
Uponor-konserni 97,1 85,1 107,4

* Myydyistä liiketoimintaryhmistä Asko Kodinkone sisältyy konsernin
lukuihin toukokuun ja Upofloor Lattiapäällysteet kesäkuun loppuun
saakka. Vuonna 1999 konsernin lukuihin sisältyi Asko Huonekalu
31.3. saakka.

Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.

yhteensä 6,2 miljoonaa euroa.

Uponorin tytäryhtiö Asko
Kiinteistöt Oy myi elokuussa
Forssassa sijaitsevan ns. Uuden
kutomon kiinteistön Kesko-
konsernille. Kauppahinta oli 5,5
miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeiset
tapahtumat

Uponorin englantilainen tytäryhtiö
Uponor Ltd. voitti lokakuussa
tarjouskilpailun kaasuputki-
järjestelmien toimituksesta Iso-
Britannian suurimmalle kaasu-
verkko- ja jakeluyhtiölle BG
Transco plc:lle. Sopimus on suurin
yksittäinen kauppa Uponorin
historiassa ja koko alalla. Sopi-
muksen mukaan Transco ostaa
kaasun jakeluun Brittein saarilla
tarvittavat muoviputkijärjestelmät
Uponorilta. Sopimuskauden pituus
on kolme vuotta, jonka jälkeen on
mahdollisuus kahteen vuoden
mittaiseen jatkokauteen. Sopi-
muksen arvo on toimitus-
ennusteiden mukaan laskettuna
noin 165-265 miljoonaa euroa
sopimuksen pituudesta riippuen.

Lokakuussa Uponor ilmoitti
laskevansa liikkeeseen
institutionaalisille sijoittajille
suunnatun  kiinteäkorkoisen
joukkovelkakirjalainan. Laina on
määrältään enintään 100 miljoo-
naa euroa. Laina on sarjalaina,
joka lasketaan liikkeeseen
huutokauppamenettelyllä (“book-
building”) useassa erässä.
Merkintäaika on jatkuva ja
emissiokurssi on vaihtuva. Laina-
aika on viisi vuotta (20.11.2000-
20.11.2005). Yksittäisen laina-
osuuden (arvo-osuus) nimellisar-
vo on 100 000 euroa. Uponor
Oyj:n joukkovelkakirjalainalle
haetaan listausta Helsingin
Pörssissä.

Henkilöstö ja rakenne

Konsernin henkilökunnan määrä
oli katsauskaudella keskimäärin
6 715 (7 303) henkeä. Henkilöstön
määrä katsauskauden lopussa oli
5 958 (7 285) henkeä.



Osakepääoma ja
osakkeet

Yhtiön osakepääoma oli katsaus-
kauden lopussa 77.434.444,00
euroa ja osakkeiden lukumäärä oli
38.717.222 kpl. Kaikilla osakkeilla
on yksi ääni.

Yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden kokonaismäärä säilyi
katsauskauden aikana 185.000
kpl:ssa, yhteenlasketulta
nimellisarvoltaan 370.000 euroa.
Omien osakkeiden suhteellinen
osuus osakepääomasta ja kaikki-
en osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä oli 0,47 %.

Yhtiön hallitus päätti 1. elokuuta
varsinaiselta yhtiökokoukselta
21.3.2000 saamansa valtuutuksen
perusteella hankkia enintään
1.750.000 kpl yhtiön omia osakkei-
ta käytettäväksi mahdollisissa
yrityskaupoissa ja muissa teolli-
sissa järjestelyissä vastikkeena,
investointien rahoittamiseksi tai

pääomarakenteen vahvistamisek-
si. Omia osakkeita ei ole katsaus-
kauden aikana hankittu.

Ylimääräinen yhtiökokous
3.9.1999 valtuutti yhtiön hallituk-
sen myöntämään konsernin
avainhenkilöille ja yhtiön koko-
naan omistamalle tytäryhtiölle
yhteensä 800.000 optiota, jotka
oikeuttavat merkitsemään yh-
teensä 800.000 Uponor Oyj:n
nimellisarvoltaan 2 euron osaket-
ta. Valtuutuksen nojalla on tähän
mennessä annettu 50 henkilölle
yhteensä 570.500 optiota. Yhtiön
osakepääoma voi osake-
merkintöjen seurauksena nousta
enintään 1.600.000 eurolla ja
osakkeiden lukumäärä enintään
800.000 kappaleella.

Osakkeiden merkintäaika optio-
oikeudella A alkoi 1.9.2000.
Osakkeiden merkintäaika optio-
oikeudella B alkaa 1.9.2001.
Osakkeiden merkintäaika päättyy

Kurssikehitys 1.11.1999–31.10.2000

Uponor (UNR1V)
Uponor: eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (30 pv.)
Uponor: eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (200 pv.)
HEX-portfolioindeksi

molemmilla optio-oikeuksilla
31.8.2004.

Yhtiökokous 21.3. 2000 antoi
yhtiön hallitukselle valtuudet
päättää seuraavan vuoden aikana
omien osakkeiden hankinnasta ja
luovutuksesta sekä vaihtovelka-
kirjalainan ottamisesta, optio-
oikeuksien antamisesta ja osake-
pääoman korottamisesta.
Hallitus ei ole käyttänyt sille
myönnettyjä valtuuksia katsaus-
kauden aikana.

Uponor Oyj:lle heinäkuussa
tehdyn ilmoituksen mukaan
Vakuutusyhtiö Sampo Oyj:n ja
Leonia Oyj:n muodostaman
konsernin osuus Uponor Oyj:n
osake- ja äänimäärästä laski alle
10 prosentin.

Näkymät

Uponorin näkymät loppuvuodelle
ovat melko myönteiset. Kysynnän
odotetaan edelleen jatkuvan
hyvänä useimmilla markkina-
alueilla kausivaihtelut huomioon
ottaen. Suurimman uhan kehityk-
selle muodostaa yleisen taloudel-
lisen tilanteen epävakaus.

Konsernin ydinliiketoiminnan
kasvu jatkuu. Tuloksen rahoitus-
erien jälkeen ennustetaan olevan
edellisvuoden tasolla
yritysmyynneistä huolimatta.

Espoossa 31.10.2000

Uponor Oyj
Hallitus
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