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8.2. 2001

Tilinpäätös 1.1.2000-31.12.2000: Uponorin muoviputkijärjestelmät vahvassa kasvussa

Konsernin liikevaihto 1 356 MEUR entisellään yritysmyynneistä huolimatta
Muoviputkijärjestelmien liikevaihto kasvoi 17,5%
Liikevoitto 113 MEUR, kasvua 5%; Muoviputkijärjestelmien liikevoitto kasvoi 16%
Konsernin tulos rahoituserien jälkeen 97 MEUR, kasvua 9 %.
Omavaraisuusaste kohosi 48,3 (39,9) %:iin
Osinkoehdotus 0,80 euroa/osake (0,67)

Liikevaihto ja tulos

Uponorin liikevaihto oli päättyneenä vuonna 1 356 milj. euroa eli 0,6 % enemmän kuin vuonna 1999.
Muoviputkijärjestelmien liikevaihto kasvoi 17,5 %:lla 1 200 milj. euroon (1999: 1 021 MEUR). Valuuttakurssien
muutokset kasvattivat liikevaihtoa noin 3,7% ja raaka-ainehintojen kohoaminen noin 4,1 %.

Konsernin liikevoitto oli 113 (107) milj. euroa, eli 5,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Muoviputkijärjestelmien
liikevoitto kasvoi 16 % ja oli 91 (79) milj. euroa.

Voitto rahoituserien jälkeen kasvoi 9,2 % ja oli 97 (89) milj. euroa. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli
106 (111) milj. euroa, eli 4,7 % vähemmän kuin vuonna 1999, jolloin liiketoiminnan myynnistä saadut kauppavoitot
olivat poikkeuksellisen suuret.

Konsernin omavaraisuusaste nousi 48,3 (39,9) %:iin. Velkaantumisaste oli 57 (84) %.

Markkinat

Rakennustoiminta oli vuonna 2000 vilkasta Uponorin päämarkkinoilla etenkin Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa.
Loppuvuodesta Pohjois-Amerikan ja Saksan markkinoilla oli kuitenkin havaittavissa kysynnän heikkenemistä.
Pohjoismaissa rakentaminen säilyi vilkkaana koko syksyn ajan leudon sään vaikutuksesta.

Uponor saattoi päätökseen rakennemuutosohjelmansa luopumalla myös kodinkone- ja lattiapäällysteliiketoiminnoista
alkukesästä. Asko Kodinkone -ryhmä liiketoimintoineen myytiin 31.5.2000 italialaiselle Antonio Merlonille. Kaupan
kokonaisarvo korollisine nettovelkoineen oli noin 75 milj. euroa. Upofloor Oy:n osakekanta myytiin
30.6.2000 kotimaiselle yhtiölle, jonka omistajia olivat Oy Karelia Parketti Ltd., eräät suomalaiset pääomasijoittajat
sekä Upofloorin toimiva johto. Kaupan kokonaisarvo korollisine nettovelkoineen noin 38,3 milj. euroa.

Rakennemuutoksen jälkeen muoviputkijärjestelmiin keskittynyt Uponor on alan johtavia yrityksiä maailmassa.

Yhtiön asema johtavana putkijärjestelmätoimittajana vahvistui edelleen vuonna 2000 tehtyjen suurten kauppojen
ansiosta. Lokakuussa Uponor teki historiansa suurimman kaupan kaasuputkijärjestelmien toimittamisesta Ison-
Britannian suurimmalle kaasunjakeluyhtiölle Transcolle. Monivuotisen sopimuksen arvo on 165-265 milj. euroa.
Marraskuussa Uponor solmi monivuotisen sopimuksen putkijärjestelmien toimittamisesta Thames Waterille, joka on
yksi maailman suurimmista vesilaitoksista. Toimitusten kokonaisarvo on 40-50 milj. euroa.

Näkymät

Pohjois-Amerikan pitkään hyvinä jatkuneiden suhdanteiden heikkenemisen odotetaan hiljentävän alueen
rakennusmarkkinoita. Myös Euroopassa Saksan markkinat hiljenivät loppuvuotta kohden eikä niiden odoteta piristyvän
vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Pohjoismaissa rakennusmarkkinoiden arvioidaan säilyvän verrattain vahvoina.
Muualla Euroopassa kysynnän ei uskota muuttuvan merkittävästi nykyisestä.

Konsernin tuloksen odotetaan säilyvän päättyneen vuoden tasolla huolimatta epävarmemmasta taloudellisesta
ympäristöstä sekä siitä, että kodinkone- ja lattiapäällysteliiketoiminnat eivät enää ole konsernissa.

Liite 1:
Hallituksen toimintakertomus:

Yleistä

Vuosi 2000 oli Uponorille suurten muutosten vuosi. Vuoden aikana saatiin päätökseen konsernin strateginen muutos
monialayhtiöstä yhteen toimialaan, muoviputkijärjestelmiin, keskittyväksi yhtiöksi, kun kodinkone- ja
lattiapäällysteliiketoiminnat myytiin. Tähän liittyi myös vuoden 2000 alusta toteutettu konsernin nimenmuutos Uponor
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Oyj:ksi.

Vuoden aikana toteutettiin laajakantoinen rakenneuudistus, jossa Muoviputkijärjestelmät organisoitiin kolmeksi
valittuja asiakkaita ja jakeluteitä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Muutos mahdollistaa entistä asiakaslähtöisemmän
toimintatavan ja nopeuttaa organisaation kykyä luoda uutta liiketoimintaa.

Markkinat

Rakennustoiminta oli vuonna 2000 vilkasta Uponorin päämarkkinoilla Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa ja
tuotteiden kysyntä oli hyvä. Loppuvuodesta kuitenkin Pohjois-Amerikan sekä Saksan markkinoilla oli havaittavissa
lievää kysynnän heikkenemistä. Pohjoismaissa rakentaminen hiljeni kesällä mutta vilkastui uudelleen syksyllä leudon
sään vaikutuksesta. Brittein saarilla, Keski- Euroopassa ja Pyreneiden niemimaalla rakennusalan kysyntä säilyi
tyydyttävänä.

Liikevaihto

Uponorin liikevaihto oli päättyneenä vuonna 1.356 (1999: 1.347) milj. euroa. Konsernin orgaaninen kasvu jatkui
edelleen voimakkaana: yritysmyynnit huomioon ottaen konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 17,2 (10,6)
%. Valuuttakurssien muutosten vaikutus liikevaihdon kasvuun oli noin 3,7 %. Raaka-ainehintojen kohoaminen kasvatti
konsernin liikevaihtoa noin 4,1 %.

Muoviputkijärjestelmien liikevaihto kasvoi 17,5 %:lla 1.200 (1.021) milj. euroon, mikä on 88,5 % koko konsernin
liikevaihdosta. Asko Kiinteistöjen liikevaihto oli 28 milj. euroa, mikä on 5,7 % enemmän kuin edellisvuonna. Kasvu
johtui aktiivisesta kiinteistöjen kehittämistoiminnasta. Myydyistä liiketoimintaryhmistä Asko Kodinkone sisältyy
konsernin lukuihin toukokuun ja Upofloor Lattiapäällysteet kesäkuun loppuun saakka. Vuonna 1999 konsernin lukuihin
sisältyi Asko Huonekalu 31.3. saakka.

Suurimmat markkina-alueet ja niiden osuus liikevaihdosta olivat seuraavat: Pohjoismaat 25 (36) %, Pohjois-Amerikka
22 (20) %, Saksa 19 (19) % ja Iso-Britannia 7 (7) %.

Tulos

Konsernin liikevoitto oli 113 (107) milj. euroa, joka oli 5,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vertailukelpoinen
liikevoiton kasvu oli 14,1 %. Voitto rahoituserien jälkeen kasvoi 9,2 % ja oli 97 (89) milj. euroa. Voitto ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 106 (111) milj. euroa, eli 4,7 % alempi kuin vuonna 1999.

Muoviputkijärjestelmien liikevoitto kasvoi 15,5 % ja oli 91 (79) milj. euroa. Asko Kiinteistöjen liikevoitto oli 15,5 (10,5)
milj. euroa.

Konsernin tulos säilyi vahvan myynninkehityksen ansiosta edellisen vuoden tasolla huolimatta kodinkone- ja
lattiapäällysteliiketoimintojen myynneistä ja poikkeuksellisen voimakkaasti kohonneista raaka-ainehinnoista.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 15,9 (18,7) milj. euroa.

Konsernin tulokseen sisältyy satunnaisia eriä 9,0 (27,6) milj. euroa, jotka syntyivät lähinnä kodinkone- ja
lattiapäällysteliiketoimintojen myynnistä.

Oman pääoman tuotto oli 12,8 (13,3) % ja sijoitetun pääoman tuotto 13,2 (12,4) %.

Tulos osaketta kohti oli 1,74 (1,58) euroa ja oma pääoma osaketta kohti 14,03 (12,85) euroa.

Investoinnit

Vuoden 2000 investoinnit suuntautuivat lähinnä kapasiteetin lisäämiseen, uusien tuotejärjestelmien edellyttämään
laitteistojen uusimiseen sekä tuottavuuden parantamiseen. Investointien kokonaismäärä oli 83,6 (154,3) milj. euroa,
eli 6,2 (11,5) % liikevaihdosta. Yritysostoihin ei käytetty rahaa vuonna 2000 (37 %). Divestointien määrä oli
66,7 (64,6) milj. euroa, joten investointien nettomääräksi jää 16,9 (89,7) milj. euroa.

Konsernin uudelleenorganisoidun tutkimus- ja kehitystoiminnan panostus oli 27,7 (20,8) milj. euroa eli 2,0 (1,6) %
liikevaihdosta.

Rahoitus

Konsernin rahoitusasema vahvistui merkittävästi vuoden aikana. Korolliset velat laskivat 425 milj. eurosta 311 milj.
euroon. Pääsyynä tähän olivat kodinkone- ja lattiapäällysteliiketoimintojen myynnit.

Konsernin omavaraisuusaste nousi 48,3 (39,9) %:iin ja velkaantumisaste laski 57 (84) %:iin.

Elokuussa Uponor allekirjoitti 100 milj. euron kotimaisen yritystodistusohjelman. Marraskuussa laskettiin liikkeeseen
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institutionaalisille sijoittajille suunnatun kiinteäkorkoisen sarjamuotoisen joukkovelkakirjalainan ensimmäinen erä,
suuruudeltaan 26 milj. euroa. Lainan tuotoksi sijoittajalle tuli 6,625 %. Ensimmäisellä erällä maksettiin pois
20.11.2000 erääntynyt joukkovelkakirjalaina.
Sarjalainan kokonaismäärä on enintään 100 milj. euroa ja laina-aika viisi vuotta (20.11.2000-20.11.2005). Lainalle
haettiin listaus Helsingin Pörssissä.

Muutokset rakenteessa

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana saatiin päätökseen strategian mukainen teollinen rakennemuutos, jonka
seurauksena luovuttiin lopuista muoviputkijärjestelmien ulkopuolisista teollisista liiketoiminnoista.

Asko Kodinkone -ryhmä ja sen liiketoiminta myytiin 31.5.2000 italialaiselle Antonio Merlonille. Kaupan kokonaisarvo
korollisine nettovelkoineen oli noin 75 milj. euroa.

Asko Kodinkoneen liikevaihto oli vuonna 1999 noin 200 milj. euroa ja sen palveluksessa oli 1 100 työntekijää.

Upofloor Oy:n osakekanta myytiin 30.6.2000 kotimaiselle yhtiölle, jonka omistajia olivat Oy Karelia Parketti Ltd., eräät
suomalaiset pääomasijoittajat sekä Upofloorin toimiva johto. Osakkeiden myyntihinta oli noin 12,6 milj. euroa ja
kaupan kokonaisarvo korollisine nettovelkoineen noin 38,3 milj. euroa. Upofloorin liikevaihto vuonna 1999 oli 62 milj.
euroa ja sen palveluksessa oli noin 460 työntekijää.

Osana toiminnan selkiyttämistä konserni myi 50 %:n omistukset saksalaisessa Schlemmer Unicor Rohrproduktions
GmbH -yhtiössä ja tanskalaisessa PentaCom Holding A/S -yhtiössä.

Helmikuun 1. päivänä yhtiöitettiin konsernin kiinteistöliiketoiminta Asko Kiinteistöt Oy:hyn. Yhtiölle siirtyivät
kiinteistöliiketoiminnan varat, velat ja varaukset sekä henkilökunta.

Tapahtumia

Uponorin asema johtavana putkijärjestelmätoimittajana maailmassa vahvistui vuonna 2000 tehtyjen merkittävien
kauppojen ja toimitussopimusten ansiosta. Lokakuussa Uponor voitti tarjouskilpailun kaasuputkijärjestelmien
toimituksesta Ison-Britannian suurimmalle kaasunjakeluyhtiölle Transco plc:lle. Sopimus on suurin yksittäinen kauppa
Uponorin historiassa. Sopimuskauden pituus on kolme vuotta, jonka jälkeen Uponorilla on mahdollisuus kahteen
vuoden mittaiseen jatkokauteen. Sopimuksen arvo on 165-265 milj. euroa sopimuksen pituudesta riippuen.

Marraskuussa Uponor solmi 3-5 vuoden mittaisen sopimuksen putkijärjestelmien toimittamisesta Thames Water
Utilities Ltd:lle. Thames Water on yksi maailman suurimmista vesilaitoksista. Toimitusten kokonaisarvo on 40-50 milj.
euroa sopimusjakson aikana.

Kesäkuussa Uponor teki merkittävän aluevaltauksen solmimalla noin 3,4 milj. euron arvoisen sopimuksen Romanian
pääkaupunkiin Bukarestiin toimitettavasta vesijohto- ja kaukolämpöjärjestelmästä. Kokonaan PE-X-putkesta
koostuvalla järjestelmällä uusitaan 120 kilometriä kaupungin vanhaa vesijohtoverkostoa. Toimitukset käynnistyivät
loppuvuodesta.

Tanskassa solmittiin kesäkuussa yli kolmen vuoden kauppa telekaapelien suojajärjestelmien toimituksesta Tele
Danmarkille. Puitesopimuksen arvo on noin 1,3-2 milj. euroa vuotta kohti. Suomessa Uponor toimitti yli
3 500 kilometriä valokaapelien asennusjärjestelmiä yliopistokaupungit yhdistävään tietoverkkoon. Kaupan arvo on yli
3,4 milj. euroa.

Saksalainen tytäryhtiö Unicor GmbH Rahn Plastmaschinen solmi noin 50 milj. euron arvoisen kaupan
komposiittiputkien valmistusteknologian ja liittimien toimittamisesta kiinalaiselle Shenyang Ginde -yhtiölle. Kauppa
vahvistaa Uponorin johtavaa asemaa komposiittiputkiteknologian toimittajana maailmassa.

Syksyllä Uponor myi Japanin suurimmalle muoviputkiyhtiölle Sekisuille lisenssin Omega Liner -
putkistosaneerausjärjestelmän valmistamiseksi Japanin markkinoille.

Uponorin amerikkalainen tytäryhtiö Wirsbo Company sai kesäkuussa hyväksynnän uudelle pientalojen
sprinklerijärjestelmälle. Rakennusten vesijohtoverkostoon liitettävä järjestelmä on ensimmäinen laatuaan maailmassa.
Järjestelmän markkinointi käynnistettiin vuoden jälkipuoliskolla Pohjois-Amerikassa.

Saksalainen tytäryhtiö Hewing GmbH sai tyyppihyväksynnän MultiTech-monikerrosputken käytölle rakennusten
kaasuputkiasennuksissa Saksassa ja Hollannissa. Pohjois-Amerikassa Uponor sai pitkäjänteisen työn tuloksena
ensimmäisenä yhtiönä hyväksynnän komposiittiputken käytölle rakennusten käyttövesiasennuksissa.
Lämpöeristettyjen Ecoflex-putkien tarjonta laajeni kahdella uudella liitosjärjestelmällä, joilla putkisto voidaan rakentaa
kokonaan kestävästä PEX-muovista.

Merkittäviä tapahtumia olivat panostukset tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi kysyntää vastaavaksi. Radius-
kaapelisuojajärjestelmän toimituskykyä parannettiin laajentamalla tuotantoa tehtailla Englannissa, Ranskassa,
Saksassa ja Ruotsissa. Puolan Sochaczewin uusi tehdas valmistui keväällä. Komposiittiputken tuotantoa laajennettiin
kahdella tehtaalla Euroopassa. Pohjois-Amerikassa käynnistettiin Kanadan St. Johnissa sijaitsevan uuden tehtaan
laajennuksen suunnittelu tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi vastaamaan kasvavaa kysyntää.
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Muovin raaka-aineiden hinnat lähtivät vuoden alkupuolella nousuun ja ovat pysyneet koko vuoden verraten korkealla
tasolla. Syynä tähän olivat muun muassa raaka-aineiden hyvä kysyntä maailmalla sekä muovin lähtöraaka-aineiden
korkea hinta. Raaka-aineiden hinnannousu on vaikuttanut haitallisesti varsinkin Kunnallistekniikan muutamien
perustuotteiden kannattavuuden kehitykseen.

Henkilöstö

Konsernin henkilökunnan määrä 31.12. 2000 oli 5 899 (7 307). Henkilöstöstä työskenteli Saksassa 1 960, Pohjois-
Amerikassa 978, Ruotsissa 722 sekä Suomessa 570 henkeä. Keskimääräinen henkilömäärä oli 6 513 (7 451). Asko
Kodinkoneen ja Upofloor Lattiapäällysteiden myynnin myötä konsernin henkilömäärä pieneni 1 408 hengellä.

Hallinto ja tilintarkastus

Uponor Oyj:n hallituksen muodostivat vuoden päättyessä Pekka Paasikivi puheenjohtajana, Hannu Kokkonen 1.
varapuheenjohtajana, Niilo Pellonmaa 2. varapuheenjohtajana sekä jäseninä Matti Niemi, Horst Rahn ja Jukka
Viinanen.

Monivuotinen hallituksen jäsen, 2. varapuheenjohtajana toiminut Veli Korpi luopui jäsenyydestään 21.3.2000. Hänen
tilalleen hallituksen jäseneksi valittiin Horst Rahn. Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenmäärää supistettiin yhdellä,
jolloin toimitusjohtaja Jarmo Rytilahden kausi hallituksen jäsenenä päättyi.

Tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Pentti Savolainen
21.3.2000 saakka ja sen jälkeen KHT Sixten Nyman.

Osakepääoma ja osakkeet

Yhtiön osakepääoma säilyi tilikauden aikana muuttumattomana ja oli katsauskauden lopussa 77 434 444 euroa.
Osakkeiden lukumäärä oli 38 717 222 kpl. Kaikilla osakkeilla on yksi ääni.

Yhtiökokous 21.3. 2000 antoi yhtiön hallitukselle valtuudet päättää seuraavan vuoden aikana omien osakkeiden
hankinnasta ja luovutuksesta sekä vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja osakepääoman
korottamisesta.

Yhtiön hallitus päätti 1. elokuuta varsinaiselta yhtiökokoukselta 21.3.2000 saamansa valtuutuksen perusteella hankkia
enintään 1 750 000 kpl yhtiön omia osakkeita käytettäväksi mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa teollisissa
järjestelyissä vastikkeena, investointien rahoittamiseksi tai pääomarakenteen vahvistamiseksi.

Yhtiö hankki joulukuussa 295 200 omaa osaketta Helsingin Pörssissä tehdyillä ostoilla, joista 273 700 omaa osaketta
oli yhtiön hallussa vuoden päättyessä. Kaikkiaan yhtiön hallussa oli 458 700 (185 000) omaa osaketta vuoden lopussa,
yhteenlasketulta nimellisarvoltaan 917 400 euroa ja hankinta-arvoltaan 8,1 milj. euroa. Omien osakkeiden määrä
vastaa noin 1,2 % yhtiön osake- ja äänimäärästä. Tilinpäätöksessä omilla osakkeilla ei ole tasearvoa.

Osakeanti- ja omien osakkeiden luovutusvaltuuksia ei ole käytetty tilikauden aikana.

Ylimääräinen yhtiökokous 3.9.1999 valtuutti yhtiön hallituksen myöntämään konsernin avainhenkilöille ja yhtiön
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle yhteensä 800 000 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä
800 000 Uponor Oyj:n nimellisarvoltaan 2 euron osaketta. Optio-oikeuksista 400 000 merkitään kirjaimella A ja
400 000 kirjaimella B. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Uponor Oyj:n nimellisarvoltaan 2 euron
osakkeen.

Merkintähinta optio-oikeudella A on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.8.-
31.8.1999 välisenä aikana lisättynä 15 prosentilla sekä alennettuna merkintähinnan määräytymisjakson jälkeen ja
ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta
optio-oikeudella B on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.8.-31.8.2000 välisenä
aikana lisättynä 15 prosentilla sekä alennettuna merkintähinnan määräytymisjakson jälkeen ja ennen osakemerkintää
jaettavien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.

Yhtiön osakepääoma voi nousta merkintöjen seurauksena enintään 1 600 000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä
800 000 osakkeella. Valtuutuksen nojalla on tähän mennessä annettu 50 henkilölle yhteensä 570 500 optiota.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella A alkoi 1.9.2000. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella B alkaa
1.9.2001. Osakkeiden merkintäaika päättyy molemmilla optio-oikeuksilla 31.8.2004. Osakkeet on maksettava
merkittäessä. Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on merkitty. Muut osakeoikeudet
alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

Yhtiölle tehtiin vuoden aikana seuraavat liputusilmoitukset: Tammikuussa Oras Yhtiöt Oy, joka omisti 16,2 % Uponor
Oyj:n osakekannasta, ilmoitti, että se oli jakautunut 30.11.1999 kolmeen yhtiöön, Oras Administration Oy:hyn, Oras
Technology Oy:hyn ja Oras Marketing Oy:hyn, jotka kukin omistavat 5,4 % Uponor Oyj:n osakemäärästä ja
äänivallasta. Saman ilmoituksen mukaan Oras Yhtiöt Oy:n omistus oli lakannut kokonaan.
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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 rajan ja oli 9,47 %. Kuukautta aikaisemmin samat tahot
olivat ilmoittaneet osuuden noususta yli 10 prosentin eli 10,28 %:iin.

Joulukuussa Odin Förvaltning AS ilmoitti, että sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Uponor Oyj:stä oli
osakemyyntien seurauksena pudonnut alle viiden prosentin rajan ja on 4,2 % osake- ja äänimäärästä.

Yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 10 859 913 kappaletta, yhteensä 203,4 milj. euroa. Osakkeen kurssi
vuodenvaihteessa oli 18,75 euroa ja yhtiön markkina-arvo 726 milj. euroa.

Ulkomainen omistus yhtiössä oli vuodenvaihteessa 21,4 (26,5) %.

Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat

Yhtiö hankki 2.-3. tammikuuta 2001 Helsingin Pörssissä tehdyillä kaupoilla 19 800 omaa osaketta, yhteishinnaltaan
368 184 euroa. Yhtiön hallussa on 3.1.2001 tehtyjen kauppojen jälkeen 500 000 kpl omia osakkeita.

Tammikuussa 2001 yksi Uponorin raaka-ainetoimittajista Yhdysvalloissa kutsui väärän raaka-aineen toimituksen vuoksi
omalla kustannuksellaan takaisin erän putkia, jotka Uponor oli valmistanut ja myynyt asiakkailleen. Uponorin arvion
mukaan takaisinkutsu ei aiheuta merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan.

Näkymät

Pohjois-Amerikan pitkään hyvinä jatkuneiden suhdanteiden heikkenemisen odotetaan vaikuttavan alueen
rakennusmarkkinoihin. Myös Euroopassa Saksan markkinat hiljenivät loppuvuotta kohden eikä niiden odoteta
piristyvän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Pohjoismaissa rakennusmarkkinoiden arvioidaan säilyvän verrattain
vahvoina. Muualla Euroopassa kysynnän ei uskota muuttuvan merkittävästi nykyisestä.

Konsernin tuloksen odotetaan olevan edellisvuoden tasolla huolimatta epävarmemmasta taloudellisesta ympäristöstä
sekä siitä, että kodinkone- ja lattiapäällysteliiketoiminnat eivät enää ole konsernissa.

Liite 2:
Taulukko-osa

KONSERNITULOS

 2000   1999  
 MEUR %  MEUR %
Liikevaihto 1 355,6 100,0  1 346,8 100,0
Muut tuotot 10,4   15,5  
Poistot suunnitelman mukaan 78,4   79,4  
Kulut 1 154,1   1 144,5  
Liikevoitto 112,7 8,4  107,4 8,0
Rahoituserät -15,9 -1,2  -18,6 -1,4
Tulos rahoituserien jälk. 96,8 7,2  88,7 6,6
Satunnaiset tuotot 15,8 1,2  27,6 2,0
Satunnaiset kulut -6,8 -0,5  -5,3 -0,4
Tulos ennen tilinpäätös-      
siirtoja ja veroja 105,8 7,9  111,0 8,2
Verot ja väh.osuus 28,4   -34,8  
Kirjanpidollinen tulos 77,4 5,7  76,3 5,7

KONSERNITASE
 2000   1999  
 MEUR %  MEUR %
Pysyvät vastaavat 668,2 59,1%  759,4 59,9%
Vaihto-omaisuus 187,6 16,6%  211,5 16,7%
Rahoitusomaisuus 274,6 24,3%  296,0 23,4%
      
Oma pääoma ja varaukset 536,5 47,5%  495,0 39,1%
Vähemmistöosuus 8,0 0,7%  9,1 0,7%
Pakolliset varaukset 14,9 1,3%  16,8 1,3%
Pitkäaikaiset korolliset velat 243,3 21,5%  365,5 28,9%
Lyhytaikaiset korolliset velat 96,0 8,5%  116,5 9,2%
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Korottomat velat 231,7 20,5%  264,1 20,8%
 1 130,4 100,0%  1 266,9 100,0%

LIIKEVAIHTO
 2000   1999  
 MEUR Osuus  MEUR Muutos
  %   %
Uponor Muoviputkijärj. 1 199,8 88,5%  1 020,9 17,5%
Asko Kodinkone 81 6,0%  198,8 -59,3%
Upofloor Lattiapääll. 35,1 2,6%  62,2 -43,6%
Asko Kiinteistöt 28 2,0%  26,5 5,7%
Muut/sis. liikevaihto 11,7 0,9%  38,4 -69,5%
UPONOR-KONSERNI 1 355,6 100,0%  1 346,8 0,7%

LIIKEVOITTO
 2000   1999  
     Muutos
 MEUR Osuus  MEUR MEUR
  %    
Uponor Muoviputkijärj. 91,3 81,0%  79,0 12,3
Asko Kodinkone 3,5 3,1%  9,4 -5,9
Upofloor Lattiapääll. 2,5 2,2%  3,5 -1,0
Asko Kiinteistöt 15,5 13,8%  10,5 5,0
Muut/elimin. -0,1 -0,1%  4,9 -5,0
UPONOR-KONSERNI 112,7 100,0%  107,4 5,3

INVESTOINNIT
 2000   1999  
  Osuus   Muutos
 MEUR %  MEUR MEUR
Uponor Muoviputkijärj. 79,1 94,6%  141,0 -61,9
Asko Kodinkone 0,8 1,0%  3,0 -2,2
Upofloor Lattiapääll. 0,3 0,3%  2,5 -2,2
Asko Kiinteistöt 2,9 3,5%  7,5 -4,6
Muut/elimin. 0,5 0,6%  0,3 0,2
UPONOR-KONSERNI 83,6 100,0%  154,3 -70,7

HENKILÖSTÖ 31.12.
 2000   1999  
  Osuus   Muutos
  %   %
Uponor Muoviputkijärj. 5 824 98,7%  5 688 2,4%
Asko Kodinkone - 0,0%  1 088 -100,0%
Upofloor Lattiapääll. - 0,0%  460 -100,0%
Asko Kiinteistöt 46 0,8%  46 0,0%
Muut 29 0,5%  25 16,0%
UPONOR-KONSERNI 5 899 100,0%  7 307 -19,3%

TUNNUSLUVUT
 2000   1999
     
Tulos per osake, euro 1,74   1,58
Omavaraisuusaste, % 48,3   39,9
Gearing, % 57   84
Oma pääoma per osake, euro 14,03   12,85
Osakkeen kurssikehitys     
   alin, euro 15,80   12,28
   ylin, euro 21,00   17,83
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   keskikurssi, euro 18,73   15,88
Osakevaihto     
   1.000 kpl 10 860   22 865
   MEUR 203   363
     
Eläkevastuut -   -
Annetut pantit     
- omasta velasta 7,1   8,1
Kiinnitykset 34,7   91,2
Takaukset     
- konserniyht. psta     
- osakkuusyht. psta -   0,3
- muiden puolesta 3   1,1
Leasing-vastuut 58,4   55,4
Muut vastuut 0,3   4,5
     

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI:
Hallitus esittää, että tilivuodelta 2000 jaetaan osinkoa 0,80 euroa osaketta kohti.

OSAKEYHTIÖLAIN 11 LUVUN 9 a §:SSÄ TARKOITETUT TIEDOT:
Yhtiön hallitus päätti 1. elokuuta varsinaiselta yhtiökokoukselta 21.3.2000 saamansa valtuutuksen perusteella hankkia
enintään 1 750 000 kpl yhtiön omia osakkeita käytettäväksi mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa teollisissa
järjestelyissä vastikkeena, investointien rahoittamiseksi tai pääomarakenteen vahvistamiseksi.Yhtiö hankki joulukuussa
295 200 omaa osaketta Helsingin Pörssissä tehdyillä ostoilla, joista 273 700 omaa osaketta oli yhtiön hallussa vuoden
päättyessä. Kaikkiaan yhtiön hallussa oli 458 700 (185 000) omaa osaketta vuoden lopussa, yhteenlasketulta
nimellisarvoltaan 917 400 euroa ja hankinta-arvoltaan 8,1 milj. euroa. Omien osakkeiden määrä vastaa noin 1,2 %
yhtiön osake- ja äänimäärästä. Tilinpäätöksessä omilla osakkeilla ei ole tasearvoa.

JOHDANNAISSOPIMUKSET
Emoyhtiö Uponor Oyj suojasi lähinnä tytäryhtiöidensä valuuttamääräisiä saatavia sekä termiini- että optiokaupoilla.
Optioita ja termiinejä käytettiin myös jonkin verran Uponor Oyj:n lainojen kurssi- ja korkoriskisuojaukseen.

Johdannaissopimukset (MEUR)

1 Korkojohdannaiset   
   
Ostetut korko-optiot 50,2 54,0
Myydyt korko-optiot 39,5 38,0
   
2 Valuuttajohdannaiset   
   
Myyntitermiinisopimukset 11,5 33,0
Ostetut valuuttaoptiot - 2,0
Myydyt valuuttaoptiot - -
Valuutanvaihtosopimus - 7,0
   
3 Raaka-ainetermiinit - 1,0

Luvut ovat tilintarkastamattomia. 


