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OVK 1-3/2003: Uponor jatkoi keskittymistä ydinliiketoimintaansa 
 
Liikevaihto 232,1 MEUR, laskua 9,6% valuuttamuutosten ja yritysmyyn-
tien vuoksi. Vertailukelpoinen valuutat ja yritysmyynnit huomioiva 
liikevaihto kasvoi 2,1%. Liikevoitto 10,0 (14,2) MEUR, tulos rah.erien 
jälkeen 7,7 (9,3) MEUR. Kysyntä tyydyttävää Yhdysvalloissa ja Euroo- 
passa lukuunottamatta Saksaa, jossa käännettä parempaan ei ole näky-
vissä. Vuosi 2003: Ydintoiminnan kannattavuus arvioidaan paranevan 
viime vuodesta. 
 
 
Liikevaihto ja tulos 
 
Uponor-konsernin tammi-maaliskuun 2003 liikevaihto oli 232,1  
1-3/2002: 256,7) miljoonaa euroa, mikä on 9,6 % vähemmän kuin 
vastaavalla jaksolla vuonna 2002. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat 
ydinliiketoimintoihin kuulumattomien yritysten myynnit Saksassa ja 
Yhdysvalloissa (-14,0 miljoonaa euroa), sekä valuuttakurssimuutokset 
(-15,7 miljoonaa euroa). Konsernin vertailukelpoinen, yritysmyynnit ja 
valuuttakurssit huomioon ottava liikevaihdon muutos oli +2,1 %. 
Alkuvuoden kysyntää laimensivat pitkän ja ankaran talven aiheuttamat 
rakennushankkeiden viivästymiset lähinnä Pohjoismaissa ja Keski-
Euroopassa. 
 
Putkijärjestelmät-toimialan liikevaihto oli 226,4 (250,1) miljoonaa 
euroa, laskua 9,5 %. Valuuttakurssimuutokset ja yritysmyynnit huomioon 
otettuna liikevaihto kasvoi 2,5 %. Toimialan liiketoimintaryhmistä 
Housing Solutions North America kasvatti liikevaihtoaan ja Housing 
Solutions Europe ylitti niukasti edellisvuoden vastaavan tason, mutta 
Infrastructure and Environment Europe -ryhmän liikevaihto laski. 
Municipal Americas –ryhmässä jäljellä olevien kaasuputkijärjestelmien 
dollareissa mitattu liikevaihto säilyi lähes edellisvuotisella 
tasolla. 
 
Kiinteistöt-toimialan liikevaihto pieneni 5,5 (6,4) miljoonaan euroon 
johtuen viime ja tänä vuonna tehdyistä kiinteistömyynneistä. 
 
Konsernin liikevoitto oli 10,0 (14,2) miljoonaa euroa, eli  
4,2 miljoonaa euroa tai 29,0 % vähemmän kuin vertailujaksolla. 
Liikevoiton pienenemiseen viime vuoden vastaavan jaksoon verrattuna 
vaikuttivat tehdyt yritys- ja kiinteistökaupat sekä maaliskuussa 
pidetyt tärkeät ISH-messut. 
 
Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli 7,7 (9,3) miljoonaa euroa 
eli 3,3 (3,6) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 7,7 
(9,3) miljoonaa euroa. Kauden voitto oli 5,1 (6,1) miljoonaa euroa. 
  
Tulos osaketta kohti oli 0,14 (0,16) euroa ja oma pääoma osaketta 
kohti 12,97 (13,47) euroa. 



 
Investoinnit ja rahoitus 
 
Konsernin bruttoinvestoinnit, jotka kohdistuivat lähinnä toiminnan 
normaaliin kehittämiseen, laskivat jakson aikana hienokseltaan viime 
vuoden vastaavasta ja olivat yhteensä 7,4 (8,0) miljoonaa euroa. 
 
Korolliset nettovelat vähenivät ripeästi yritys- ja kiinteistömyyntien 
seurauksena ja olivat kauden päättyessä 199,3 (295,4) miljoonaa euroa. 
Konsernin omavaraisuusaste oli 53,8 (47,8) %, vaikka jakson lopulla 
maksettiin poikkeuksellisen korkea 55,5 (29,9) miljoonan euron osinko.  
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat 2,3 (4,9) miljoonaa euroa. 
 
 
Markkinat 
 
Yleinen markkinatilanne on jatkunut pitkälti samankaltaisena kuin 
vuoden 2002 loppupuolella. Epävarmuus maailmantalouden tulevasta 
kehityksestä lisääntyi Irakin sodan johdosta jakson aikana. Se 
heikensi entisestään odottavalla kannalla olevien kuluttajien ja 
investoijien luottamusta tulevaisuuteen. Samanaikaisesti rakennusalan 
kysyntään etenkin Euroopassa vaikutti vaikea talvi --kylmin joulu-
helmikuu -jakso Saksassa 40 vuoteen-- , joka hidasti etenkin 
kunnallisteknisten töiden käynnistämistä monilla alueilla. 
 
Uponorin kannalta vaikein markkinatilanne oli Saksassa, jossa 
asuntojen uudisrakentaminen supistuu viidettä vuotta peräkkäin. Saksan 
hallitus on käynnistänyt ohjelmia, joilla se yrittää tukea uudis- ja 
korjausrakentamista tavoitteenaan vakauttaa rakennusalan markkinoita 
ja luoda alalle uusia työpaikkoja. Uponor on käynnistänyt Keski-
Euroopan alueella rakennemuutosohjelman toimintansa edelleen 
tehostamiseksi.  
 
Etelä-Euroopassa (ml. Ranska) kysyntä säilyi pääosin tyydyttävänä ja 
Espanjassa jopa parani. Brittein saarilla markkinatilanne oli 
tyydyttävä; sekä aloitettujen että valmistuneiden 
asuinrakennuskohteiden määrä kasvoi lievästi. Tulevaa kasvua 
pohjustivat Ison-Britannian hallituksen lupaamat mittavat tuet asuin- 
ja muulle rakentamiselle. 
 
Pohjois-Amerikassa hyvänä jatkunut asuinrakentaminen notkahti selvästi 
tammi-helmikuussa, mutta kääntyi maaliskuussa jälleen vuoden 2002 
huipputasolle. 
 
 
Tapahtumia 
 
Putkijärjestelmät-toimiala 
Alkuvuoden aikana Uponor myi kaksi yritystä, jotka eivät kuuluneet 
konsernin ydinliiketoimintaan. Helmikuussa luovuttiin sisä- ja 



tonttiviemärien valmistuksesta Saksassa ja Puolassa myymällä Uponorin 
51 prosentin omistusosuus Uponor Hausabflusstechnik GmbH:sta ja sen 
tytäryhtiöstä Uponor Magnaplast Sp. z o.o:sta vähemmistöosakkaiden 
perustamalle Magnaplast Beteiligungs GmbH & Co KG:lle. Osakkeiden 
kauppahinta oli 6,5 miljoonaa euroa. Kauppa, johon sisältyivät tehtaat 
Saksassa ja Puolassa, astui takautuvasti voimaan vuoden alusta. 
Myytyjen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2002 oli noin 40 miljoonaa euroa 
ja niiden palveluksessa oli noin 150 henkeä. 
 
Maaliskuussa myytiin yhdysvaltalaisen, kunnallisteknisiä 
putkijärjestelmiä valmistavan Uponor ETI Companyn osakkeet PW Eagle -
konserniin kuuluvalle Extrusion Technologies, Inc. -yhtiölle. Kaupan 
kokonaisarvo oli 30-34 miljoonaa dollaria. Kauppa astui voimaan 14. 
maaliskuuta, jolloin kaupan arvosta suoritettiin 22 miljoonaa 
dollaria. Kaupasta ei tässä vaiheessa tuloutettu kauppavoittoa. Uponor 
ETI:n liikevaihto vuonna 2002 oli noin 90 miljoonaa dollaria ja sen 
palveluksessa on 300 työntekijää. Yhtiöllä on neljä tehdasta 
Yhdysvaltain itä- ja keskiosissa. 
 
Tehdyt kaupat edistivät merkittävästi Uponorin strategista muutosta ja 
vapauttivat varoja pääliiketoiminnan eli taloteknisten ratkaisujen 
kehittämiseen.  
 
Uponor osallistui maaliskuussa Saksassa järjestetyille ISH-messuille, 
jotka ovat lämmitys- ja käyttövesialan suurin kansainvälinen 
messutapahtuma. Uponor-merkin alla toimivat yksiköt esiintyivät uuden 
brändistrategian mukaisesti ensimmäistä kertaa yhteisellä osastolla. 
Messuilla esiteltiin uutta tuotetarjontaa ja kerrottiin tulevista 
järjestelmäratkaisuista. Messujen yhteydessä Uponorin tytäryhtiölle 
Polytherm GmbH:lle luovutettiin saksalainen keksintöpalkinto 
matalaenergiatalojen kehittämisen eteen tehdystä työstä. 
 
Pohjois-Amerikassa Uponorin muovisten käyttövesijärjestelmien menekki 
jatkui hyvänä. Kasvua ovat vauhdittaneet onnistuneet kehityshankkeet 
kuten viime vuonna esitellyt muoviset, venttiilein varustetut 
jakotukit, jotka ovat nopeasti saavuttaneet asentajakunnan suosion. 
 
Tietojärjestelmien määrätietoista kehitystyötä on jatkettu Pohjois-
Amerikassa. Logistiikan tehostumisen myötä lakkautettiin jakeluvarasto 
Utahissa ja sen toiminta siirrettiin laajennettuun Minnesotan 
jakelukeskukseen. 
 
Isossa-Britanniassa Uponorin ja Transcon välistä vuonna 2000 solmittua 
kolmivuotista kaasuputkijärjestelmien toimitussopimusta jatkettiin 
edelleen kahdella vuodella vuoden 2005 loppuun. 
 
Niinikään Isossa-Britanniassa Uponorin televiestintäverkkojen 
asennusputkijärjestelmiä toimittava tytäryhtiö Radius Plastics solmi 
kolmivuotisen toimitussopimuksen British Telecomin kanssa 
kiinteistöasennuksiin käytettävistä ns. microglide-tuotteista. 
Sopimuksen arvo on noin kuusi miljoonaa euroa. 



 
Saksassa Uponor toimitti ensimmäiset uudet, putkien hitsausliitokseen 
perustuvat viemärijärjestelmät. Tämä täysin vuotamaton viemäriratkaisu 
on tarkoitettu erityisesti pohjavesialueiden ja muiden vaativien 
kohteiden jätevesiviemäriksi. 
 
Englannissa vastikään esiteltyä, hajua ja makua läpäisemätöntä 
Puriton-vesijohtojärjestelmää, joka on suunniteltu maaperältään 
saastuneille alueille, täydennettiin tiiviit liitokset 
mahdollistavalla haaroitusyhteellä, mikä parantaa järjestelmän 
markkinamahdollisuuksia. 
 
Ilman kaivamista tapahtuvaan saneeraukseen tarkoitettujen No-Dig-
putkijärjestelmien hyvä menestys jatkui. Jakson aikana Uponor voitti 
tarjouskilpailun noin miljoonan euron arvoisesta viemäriverkoston 
saneerausprojektista Kööpenhaminassa Tanskassa.  
 
Kiinteistöt-toimiala 
Alkuvuoden aikana myytiin muutamia kiinteistöjä, muun muassa Kotkan 
Asko-talo ja Tampereella sijaitseva, 1800-luvulta peräisin oleva 
suojeltu puutalokiinteistö tontteineen. Kiinteistömyyntien 
kauppahinnat olivat yhteensä 3,0 miljoonaa euroa ja niiden 
tulosvaikutus 1,6 miljoonaa euroa. 
 
Muuta 
Ruotsin markkinatuomioistuin hylkäsi tammikuussa Uponorin ruotsalaisen 
tytäryhtiön valituksen, joka koski Tukholman käräjäoikeuden vuonna 
2001 langettamaa tuomiota kilpailulain vastaisesta kilpailua 
rajoittavasta yhteistyöstä vuosina 1993-1995. Uponorin seuraamusmaksun 
suuruus oli noin 840 000 euroa. 
 
 
Henkilöstö 
 
Uponor Oyj:n toimitusjohtaja Jarmo Rytilahti ilmoitti tammikuussa 
siirtyvänsä johtajasopimuksensa mukaisesti eläkkeelle syksyllä 2004. 
Uponor Oyj:n hallitus nimitti yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi KTM 
Jan Långin (46). Lång aloittaa Uponorissa kesäkuun alussa ja ottaa 
toimitusjohtajan tehtävän vastaan 1. elokuuta 2003, jolloin Jarmo 
Rytilahti siirtyy Senior Executive Advisoriksi ja raportoi hallituksen 
puheenjohtaja Pekka Paasikivelle.  
 
Jarmo Rytilahti on ollut Uponor Oyj:n palveluksessa yli 20 vuotta 
toimien aluksi 8 vuotta varatoimitusjohtajana sekä viimeiset 12 vuotta 
konsernin toimitusjohtajana. 
 
Konsernin henkilökunnan määrä oli katsauskaudella keskimäärin 5 147 (5 
428) henkeä ja sen lopussa 4 940 (5 368) henkeä. Henkilömäärän lasku 
johtuu pääasiassa yritysmyynneistä. 
 
 



Varsinainen yhtiökokous 
 
Vuoden 2003 varsinainen yhtiökokous pidettiin 17. maaliskuuta 
Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti Uponor Oyj:n ja Uponor-konsernin 
vuoden 2002 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Vuoden 2002 osingoksi päätettiin  
1,50 euroa/osake ja se maksettiin 27.3.2003.  
 
Yhtiön hallituksen jäsenmäärä säilyi viitenä. Hallitukseen valittiin 
uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Matti Niemi, Pekka Paasikivi ja 
Horst Rahn sekä uusina jäseninä Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja 
Aimo Rajahalme. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Pekka Paasikivi, 
varapuheenjohtajaksi valittiin Horst Rahn. Yhtiön hallituksesta jäivät 
pois pitkäaikaiset jäsenet Hannu Kokkonen ja Niilo Pellonmaa.  
 
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab. Yhtiön 
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman. 
 
Yhtiökokous hyväksyi kaikki yhtiön hallituksen ehdotukset. Yhtiökokous 
päätti muun muassa, että yhtiön englanninkielinen rinnakkaistoiminimi 
on Uponor Corporation ja teki muutoksia yhtiöjärjestyksen hallitusta, 
toiminimen kirjoitusoikeuksia ja kokouskutsua koskeviin määräyksiin. 
Lisäksi yhtiöjärjestyksen toimialapykälää muutettiin vastaamaan 
paremmin yhtiön strategiaa, kun se laajennettiin kattamaan talo-, 
yhdyskunta- ja ympäristötekniikan järjestelmät. 
 
 
Osakepääoma ja osakkeet 
 
Uponor Oyj:n osakepääoma on 74 834 444 euroa. Osakkeita on yhteensä  
37 417 222 kpl ja kunkin osakkeen nimellisarvo on 2 euroa. Kullakin 
osakkeella on yksi ääni. 
 
Vuoden 2003 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 
omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta sekä yhden tai 
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien 
antamisesta ja osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla 
uusmerkinnällä. Valtuutukset ovat voimassa vuoden. Lisäksi yhtiökokous 
päätti alentaa yhtiön osakepääomaa 1 000 000 eurolla mitätöimällä 
500 000 omaa osaketta. Osakepääoman alennus merkittiin 
kaupparekisteriin 21.3.2003. 
 
Yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen perusteella hallitus päätti  
17. maaliskuuta 2003 hankkia enintään 1 400 000:tta omaa osaketta. 
Osakkeita voidaan käyttää pääomarakenteen kehittämiseen tai 
investointien rahoittamiseen, vastikkeena mahdollisissa 
yrityskaupoissa ja muissa teollisissa järjestelyissä tai ne voidaan 
muutoin edelleen luovuttaa tai mitätöidä. Katsauskauden alkaessa 
yhtiön hallussa oli aiempien valtuutusten perusteella hankittuja omia 
osakkeita 911 000 kpl, joista yhtiökokous mitätöi 500 000 kpl 
maaliskuussa. 



 
Maaliskuun 2003 aikana yhtiö hankki Helsingin pörssissä tehdyillä 
kaupoilla 5 000 omaa osaketta yhteensä 87 449 euron hankintahintaan. 
Katsauskauden päättyessä yhtiön hallussa oli 416 000 omaa osaketta, 
yhteenlasketulta nimellisarvoltaan 832 000 euroa. Omien osakkeiden 
suhteellinen osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden 
yhteenlasketusta äänimäärästä oli 1,1 %. Omien osakkeiden hankinnalla 
ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan 
jakautumiseen yhtiössä. 
 
Hallitus ei ole käyttänyt osakeanti- ja omien osakkeiden 
luovutusvaltuutuksia katsauskauden aikana. 
 
Uponorin optio-ohjelma 
 
Uponor Oyj:n voimassaolevan optio-ohjelman perusteella on myönnetty 50  
avainhenkilölle kaikkiaan 560 000 A- ja B-optiota, jotka oikeuttavat 
merkitsemään yhtä monta yhtiön nimellisarvoltaan 2 euron osaketta. 
Optio-oikeuksiin perustuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön 
osakepääoma voi nousta enintään 1 120 000 eurolla ja osakkeiden 
lukumäärä enintään 560 000 osakkeella.  
 
A-option merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu elokuun 
1999 keskikurssi Helsingin pörssissä ja B-option merkintähinta 
vastaava elokuun 2000 keskikurssi, joihin kumpaankin on lisätty 15 %. 
Lisäksi merkintähinnasta vähennetään elokuun 1999/2000 jälkeen ja 
ennen osakemerkintää jaettujen osinkojen määrä. Osinko katsotaan 
jaetuksi kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.  
 
A-option merkintähinta vuoden 2003 osingonjaon jälkeen on 15,46 euroa 
ja B-option 19,75 euroa. Osakkeet on maksettava merkittäessä. Merkityt 
osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on 
merkitty; muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua 
merkityksi kaupparekisteriin. 
 
Optioiden perusteella ei toistaiseksi ole merkitty yhtiön osakkeita. 
Osakkeiden merkintäaika päättyy 31.8.2004. 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Katsauskauden päättymisen jälkeen yhtiö on hankkinut 17 000 omaa 
osaketta yhteensä n. 0,3 miljoonan euron hankintahintaan. Yhtiön 
hallussa on nyt 433 000 omaa osaketta. 
 
Näkymät 
 
Rakennusalan kehitys on pitkälti riippuvainen kansantalouksien 
kehityksestä. Merkittävää muutosta nykytilanteeseen ei ole lähiaikoina 
nähtävissä.  
 



Saksan rakennusalan kysynnän odotetaan pysyvän alhaisella tasolla. 
Muualla Euroopassa rakentamisen markkinat pysynevät verrattain 
vakaina. Yhdysvalloissa pitkään erittäin hyvänä jatkunut 
asuinrakentaminen on alkanut osoittaa lieviä heikkenemisen merkkejä, 
mutta se säilynee vuoden 2003 ajan hyvällä tasolla. 
 
Viime vuosien voimakkaan rakenteellisen uudistumisen, käynnistetyn 
Keski-Euroopan rakennemuutosohjelman ja ydinliiketoimintaan 
kuulumattomien osien myynnin seurauksena konsernin ydinliiketoiminnan 
kannattavuuden arvioidaan paranevan kuluvana vuonna viimevuotisesta ja 
ydinliiketoiminnan koko vuoden tuloksen odotetaan yltävän vähintään 
viime vuoden tasolle, mikäli jo julkistettujen rakennemuutosten 
kertaluonteisia kustannuksia ei oteta huomioon eivätkä kysyntätekijät 
olennaisesti poikkea yllä kuvatuista. 
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Liite: Taulukko-osa 



Taulukko-osa: 
 
Tuloslaskelma 1-3 1-3 1-12
MEUR 2003 2002 2002
  
Liikevaihto 232,1 256,7 1 137,2
Muut liiketoiminnan tuotot 4,1 4,5 35,7
Liikevoitto 10,0 14,2 114,2
Rahoituskulut, netto -2,3 -4,9 -13,5
Tulos rahoituserien jälkeen 7,7 9,3 100,7
Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0
Voitto ennen veroja 7,7 9,3 100,7
Kauden voitto  (1) 5,1 6,1 64,2
  
  
Tase 31.3. 31.3. 31.12.
MEUR 2003 2002 2002
  
Aineettomat hyödykkeet 98,3 112,4 102,8
Aineelliset hyödykkeet 388,4 467,5 432,6
Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset 11,6 34,6 11,6
Vaihto-omaisuus 166,6 183,3 166,5
Rahat ja pankkisaamiset 12,2 16,1 6,3
Muu rahoitusomaisuus 222,1 257,0 207,0
Oma pääoma 480,3 503,9 540,1
Vähemmistöosuus 1,1 7,8 5,4
Pakolliset varaukset 15,4 11,2 11,4
Pitkäaikaiset velat 117,2 220,7 142,5
Lyhytaikaiset velat 285,2 327,3 227,4
Tase, yhteensä 899,2 1 070,9 926,8
  
  
 1-3 1-3 1-12
 2003 2002 2002
MEUR  
Liiketoiminnan kassavirta  
Tilikauden tulos 5,1 6,1 64,2
Käyttöomaisuuden myyntivoitot -4,1 -4,5 -35,3
Poistot 16,5 18,8 74,7
Käyttöpääoman muutos -42,6 -11,3 14,1
 -25,1 9,1 117,7
Investointien kassavirta  
Käyttöomaisuus investoinnit -7,4 -8,0 -42,4
Osakehankinnat 0,0 0,0 -2,6
Osakemyynnit 26,3 0,0 30,9
Käyttöomaisuuden myyntituotot 9,9 18,6 38,1
 28,8 10,6 24,0
Rahoituksen kassavirta  
Osingonjako -55,5 -29,9 -29,9
Velkojen muutos 57,3 -3,2 -134,8
Muut rahoituserät 0,4 -1,6 -1,8
 2,2 -34,7 -166,5
  
Rahavarojen muutos 5,9 -15,0 -24,8
  
Rahavarat 1. tammikuuta 6,3 31,1 31,1



Rahavarat kauden lopussa 12,2 16,1 6,3
Muutos taseen mukaan 5,9 -15,0 -24,8
  
  
Investoinnit 1-3 1-3 1-12
MEUR 2003 2002 2002
  
Bruttoinvestoinnit 7,4 8,0 45,0
Poistot  16,5 18,8 74,7
Myydyn käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo 5,7 14,2 25,9
  
  
Henkilöstö 1-3 1-3 1-12
 2003 2002 2002
  
- keskimäärin 5 147 5 428 5 393
- kauden lopussa 4 940 5 368 5 302
  
  
Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12
 2003 2002 2002
  
Tulos / osake, EUR 0,14 0,16 1,72
- optiovaimennettu, EUR 0,14 0,16 1,72
Oman pääoman tuotto, % 4,0 4,7 11,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,9 7,2 14,8
Omavaraisuusaste, % 53,8 47,8 58,9
Velkaantumisaste, % 41 58 30
Oma pääoma / osake, EUR 12,98 13,48 14,60
- optiovaimennettu, EUR 12,97 13,47 14,58
Osakkeen kurssikehitys  
- alin, EUR 16,85 18,05 16,51
- ylin, EUR 20,21 22,02 24,85
- keskikurssi, EUR 18,24 20,10 19,98
Osakevaihto  
- 1 000 kpl 4 678 3 862 13 511
- MEUR 85,3 77,6 270,0
  
  
Vastuut 31.3. 31.3. 31.12.
MEUR 2003 2002 2002
  
Konserni:  
Annetut pantit  
- omasta velasta 0,7 7,9 0,8
Kiinnitykset 14,7 27,0 23,3
Takaukset  
- konserniyhtiön puolesta - - -
- muiden puolesta 3,8 3,9 3,3
Leasing-vastuut 54,6 56,9 53,6
Muut vastuut 5,0 - 4,9
  
Emoyhtiö:  
Eläkevastuut - - -
Pantit  
- omasta velasta - - -
Kiinnitykset - - -
Takaukset  



- konserniyhtiön puolesta 57,7 149,0 70,0
  
  
Johdannaissopimukset 31.3. 31.3. 31.12.
MEUR 2003 2002 2002
  
Korkojohdannaiset  
- Ostetut korko-optiot 80,9 138,2 82,7
- Asetetut korko-optiot 108,4 172,6 111,3
- Koronvaihtosopimukset 10,0 10,0 10,0
  
Valuuttajohdannaiset  
- Termiinisopimukset 6,9 - 5,0
- Ostetut valuuttaoptiot - - -
- Myydyt valuuttaoptiot - - -
  
Valuutanvaihtosopimukset 19,9 - 17,0
  
Sähköjohdannaiset 2,0 - 1,1
  
  
Omat osakkeet 31.3. 31.3. 31.12.
 2003 2002 2002
  
Omat osakkeet, kpl 416 000 540 000 911 000
- yhteenlaskettu nimellisarvo, EUR 832 000 1 080 000 1 822 000
- osakepääomasta/äänimäärästä, % 1,1% 1,4% 2,4%
  
  
Liikevaihto toimialoittain 1-3 1-3 1-12
MEUR 2003 2002 2002
  
Putkijärjestelmät 226,4 250,1 1 112,9
Kiinteistöt 5,5 6,4 23,7
Muut 0,2 0,2 0,6
Konserni yhteensä 232,1 256,7 1 137,2
  
  
Liikevoitto toimialoittain 1-3 1-3 1-12
MEUR 2003 2002 2002
  
Putkijärjestelmät 9,1 9,1 83,9
Kiinteistöt 3,3 5,9 30,9
Muut -2,4 -0,8 -0,6
Konserni yhteensä 10,0 14,2 114,2
  
(1) Verot on arvioitu kauden tulosta vastaaviksi.  
  
Osavuos katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. i  
 


