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WÄRTSILÄN POWER-TOIMIALOILLA SELVÄ TULOSPARANNUS
KONSERNIN LIIKEVOITTO 367,1 MILJOONAA EUROA
Wärtsilän liikevaihto oli 2.706,8 milj. euroa (2.700,0). Liikevoitto
parani selvästi ja oli 367,1 milj. euroa (272,7). Tulos ennen
satunnaisia eriä oli 336,1 milj. euroa (237,0). Tulos/osake oli 4,20
euroa (2,43). Power-toimialojen liiketulos parani selvästi ja oli 86,2
milj. euroa (-28,5).
Hallitus esittää osingoksi 0,65 euroa sekä ylimääräistä osinkoa 2,00
euroa eli yhteensä 2,65 euroa/osake.
Wärtsilä sai vuoden aikana uusia tilauksia yhteensä 2.460,6 milj. euroa
(1.853,7) eli 32,7% edellisvuotta enemmän. Tilauskanta vuoden lopussa oli
1.624,2 milj. euroa (1.314,9).
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä 13.9.2000 Metran nimi muuttui
Wärtsiläksi. Nimenmuutos oli seurausta yhtiön muuttumisesta yhteen
toimialaan keskittyväksi konserniksi, kun Wärtsilä NSD oli siirtynyt
Metran sataprosenttiseen omistukseen, ja kun omistus Sanitecissa aleni
46,7%:iin. Samassa yhteydessä emoyhtiön ja Wärtsilä NSD:n
konsernijohdon organisaatiot yhdistettiin. Aiempia Wärtsilä NSD:n
liiketoiminta-alueita kutsutaan yhteisellä nimellä Power-toimialat.
Vuoden 2000 tilinpäätöksessä Sanitec on konsolidoitu tuloslaskelmassa
tytäryhtiönä maaliskuun loppuun asti ja yhdistelty osakkuusyhtiönä
huhtikuusta alkaen. Assa Abloyta ei enää käsitellä osakkuusyhtiönä
omistuksen pienennyttyä 16,4%:iin osakemyyntien seurauksena.
Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 2.706,8 milj. euroa (2.700,0).
Konsernirakenteen muutoksista puhdistettu vertailukelpoinen
liikevaihto kasvoi 14,6%. Power-toimialojen liikevaihto oli 2.287,8
milj. euroa (1.896,6) ja Imatra Steelin liikevaihto 194,1 milj. euroa
(173,0).
Konsernin liikevoitto oli 367,1 milj. euroa (272,7). Liikevoittoon
sisältyy kertaluonteisena eränä 225,4 milj. euron myyntivoitto 12
miljoonan Assa Abloyn osakkeen myynnistä. Vertailukauden liikevoitto
sisälsi 174,5 milj. euron kertaluonteiset erät. Osuus
osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 12,0 milj. euroa (-10,1).
Tulos ennen satunnaisia eriä kasvoi 336,1 milj. euroon (237,0). Sekä
Power-toimialojen että Imatra Steelin kannattavuus paranivat.
Wärtsilän omistus Polarissa on kirjattu vuodenvaihteen pörssikurssia
vastaavaan arvoon, josta on aiheutunut 20,4 milj.euron satunnainen
kulu.
Konsernin verot olivat yhteensä 96,4 milj. euroa (95,9), josta
tilikauden verojen osuus oli 93,3 milj. euroa (85,3). Kertaluonteisten
erien verovaikutus oli 65,4 milj. euroa (45,1).
Tilikauden voitto oli 213,2 milj. euroa (130,1). Osakekohtainen tulos
oli 4,20 euroa (2,43), josta kertaluonteisten erien osuus oli 2,95
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euroa (2,38). Tuotto sijoitetulle pääomalle (ROI)oli 25,4% (20,1%) ja
omalle pääomalle (ROE) 27,6% (18,0%).
Rahoitus ja investoinnit
Wärtsilän liiketoiminnan kassavirta oli tilikaudella 140,3 milj. euroa
(106,9), erityisesti Power-toimialojen kassavirta oli voimakkaasti
positiivinen, 226,4 milj. euroa (55,3). Myös Imatra Steelin kassavirta
oli hyvä, 11,9 milj. euroa (17,3).
Konsernin rahoitustilanne oli hyvä. Likvidit varat vuoden lopussa
olivat 118,9 milj. euroa (110,3). Korollisen lainapääoman nettomäärä
aleni 396,7 milj. euroon (676,8).
Omavaraisuusaste parani 35,1%:iin (31,4%) ja nettovelkaantumisaste oli
0,60 (0,90). Jos vaihdettavat pääomalainat otetaan huomioon omana
pääomana, omavaraisuusaste parani 40,2%:iin (35,5%) ja
nettovelkaantumisaste oli 0,40 (0,68). Nettorahoituskulut laskivat
31,0 milj. euroon (35,7) ja olivat 1,1% liikevaihdosta.
Konsernirakenteen muutokset ja suotuisa liikepääoman kehitys
vaikuttivat taseen kevenemiseen 2.465,3 milj. euroon (2.971,2).
Sanitecin dekonsolidoinnin ja Cummins Wärtsilän Ranskan toimintojen
integroinnin tasevaikutukset kompensoivat osittain toisiaan.
Katsauskauden investoinnit olivat 207,7 milj. euroa (263,8), joka
koostui 151,7 milj. euron (180,0) osakeinvestoinneista ja 56,0 milj.
euron (83,8) tuotannollisista investoinneista. Poistot olivat 103,1
milj. euroa (112,9). Suurimmat investointikohteet olivat Wärtsilä
NSD:n vähemmistöosuuden (15,4%) osto Fincantieri Cantieri Navali
Italianilta (100 milj. euroa) ja Assa Abloyn osakeantiin
osallistuminen (36 milj. euroa). Tuotannollisista investoinneista
merkittävin oli Turun tehtaan koeajolaitteistojen modernisoinnin
ensimmäinen vaihe.
Power-toimialojen tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 79,6 milj.
euroa (73,5) eli 3,5% liikevaihdosta (3,9%). Imatra Steelin vastaavat
kustannukset olivat 1,9 milj. euroa (2,1).
Muutokset konsernirakenteessa
Wärtsilä NSD:stä tuli konsernin kokonaan omistama tytäryhtiö
29.2.2000. Metran nimi muuttui Wärtsiläksi ylimääräisen yhtiökokouksen
päätöksellä 13.9.2000. Nimenmuutos rekisteröitiin 22.9.2000.
Varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2000 tekemän päätöksen mukaisesti
7.4.2000 Sanitec-osakkeina jaetun ylimääräisen osingon jälkeen
Wärtsilän omistusosuus Sanitecista on 46,7%.
Viisi miljoonaa Assa Abloyn osaketta myytiin 111,5 milj. eurolla
8.3.2000 ja seitsemän miljoonaa osaketta 147,3 milj. eurolla 4.9.2000.
Myynneistä syntyi 225,4 milj. euron myyntivoitto ennen veroja.
Wärtsilä osallistui kesäkuussa Assa Abloyn osakeantiin omalla
osuudellaan eli merkitsi 2,5 milj. uutta osaketta 35,9 milj. eurolla.
Wärtsilän omistusosuus Assa Abloyssa on nyt 16,4%.
Yhteisyritys Cummins Wärtsilän purkaminen toteutettiin helmikuussa.
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Power-toimialat
Power-toimialojen liikevaihto 2.287,8 milj. euroa (1.896,6) kasvoi
20,6% edellisvuodesta. Tähän vaikutti erityisesti Voimalat- ja Huoltotoimialojen hyvä kasvu. Lisäkasvua toivat myös Cummins Wärtsilän
purkamisen myötä Wärtsilään liitetyt liiketoiminnat. Vertailukelpoinen
kasvu oli 14,8%. Asiakkaille toimitettiin yhteensä 4.505 MW (3.663)
voimaloita ja laivamoottoreita. Tilauksia saatiin 2.460,6 milj. euroa
(1.853,7) eli 32,7% edellisvuotta enemmän. Tilauskanta vuoden
vaihteessa, 1.624,2 milj. euroa (1.314,9), oli 23,5% korkeampi kuin
edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Se on Power-toimialojen kaikkien
aikojen korkein. Power-toimialojen liiketulos oli 86,2 milj. euroa
(-28,5). Selvä parannus on seurausta tervehdyttämistoimenpiteistä,
kasvaneista volyymeistä ja prosessien kehittämisestä. Vertailuvuoden
liiketulos sisälsi 20 milj. euroa kertaluonteisia kustannuksia Cummins
Wärtsilän purkamisesta.
Wärtsilällä vahva asema merimoottorimarkkinoilla
Maailman telakoiden tilauskertymä kasvoi voimakkaasti. Telakoiden
kapasiteetti on täydessä käytössä vuoden 2002 loppuun saakka, ja
tilauksia on vuodelle 2004 asti.
Merimoottoreiden kokonaismarkkinat kasvoivat 38% 23.743 MW:iin
kesäkuusta 1999 toukokuuhun 2000 Diesel&Gas Turbine Worldwiden
tilaston perusteella. Yhtiön tuotemerkkien Wärtsilän ja Sulzerin
markkinaosuus pää- ja apumoottoritilauksista oli 28% (29%). Wärtsilän
tekemän arvion mukaan keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus
vahvistui 38%:iin (36%) ja hidaskäyntisten päämoottoreiden
markkinoilla yhtiön markkinaosuus oli 25% (31%). Wärtsilän markkinaasema on vahva erityisesti matkustajarahtilaivoissa, autolautoissa ja
risteilyaluksissa.
Olennaisena osana The Ship Power Supplier –konseptia on yhteistyö John
Crane-Lipsin kanssa. Sen myötä Wärtsilä on nyt suurin laivojen
propulsiojärjestelmien toimittaja, jolla on täydellinen
tuotevalikoima. Yhteistyösopimuksen yhteydessä Wärtsilä luopui omasta
potkurivalmistuksestaan Norjassa.
Wärtsilä toimitti 2.768 MW (2.317) keskinopeita ja nopeakäyntisiä
laivamoottoreita. Lisenssivalmistajat toimittivat 2.990 MW (2.615)
hidaskäyntisiä Sulzer-merimoottoreita.
Voimalatoimitukset kasvoivat 31%
Voimalamarkkinoita leimasivat vuonna 2000 öljyn ja kaasun korkeat
hinnat ja kaikkien energiamuotojen suuret hintavaihtelut. Aasian
markkinat ovat jälleen hitaasti elpymässä. Turkki on nousemassa
uudeksi merkittäväksi markkina-alueeksi Wärtsilälle. Länsi-Eurooppa ja
USA olivat edelleen Wärtsilän suurimmat kaasuvoimalamarkkinat. USA:han
toimitettu kaasukompressorilaitos on Wärtsilälle uusi mielenkiintoinen
markkina-avaus.
Raskasöljyvoimaloissa Wärtsilän markkinaosuus on Diesel&Gas Turbine
Worldwiden tilaston perusteella noussut 58%:iin (1.6.1999-31.5.2000).
Vertailukauden osuus oli 55%. Kun otetaan huomioon kaikki polttoaineet
ja alle 60 MW:n kaasuturbiinit, Wärtsilän markkinaosuus on alentunut
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10%:sta 7%:iin. Pääsyynä on kaasuturbiinien huomattavasti kasvanut
osuus markkinoista.
Vuonna 2000 Wärtsilän voimalatoimitusten volyymi kasvoi 31% 1.737
MW:iin (1.320). Toimituksista 1.574 MW (1.022) oli
raskasöljyvoimaloita ja 163 MW (298) kaasuvoimaloita.
Huolto jatkoi hyvää kehitystään
Wärtsilän Huolto-toimialan liikevaihto kasvoi 19,0% (vertailukelpoista
kasvua oli 11,0%). Hidaskäyntisten moottoreiden huollosta kertyi
liikevaihtoa 22,7% viimevuotista enemmän. Kasvu on seurausta
huoltosopimusten lisääntyneestä määrästä.
Wärtsilä solmi vuonna 2000 uusia käyttöpalvelusopimuksia 272 MW:lle.
Wärtsilän käyttöpalvelukanta on nyt 1.262 MW.
Wärtsilä julkisti syyskuussa verkkoliiketoiminnan strategian. Verkon
kautta tehostetaan toimintaa sekä asiakkaiden että toimittajien kanssa
sekä tarjotaan Wärtsilän asiantuntijapalveluja. Samalla Wärtsilän
resursseja vapautuu hallinnollisesta työstä tuottavaan myynti- ja
huoltotyöhön. Verkkoliiketoiminnan meneillään olevassa
kokeiluvaiheessa ensimmäiset asiakkaat käyttävät selainpohjaista
varaosien tilauspalvelua eli Spares-on-Line -tuotetta.
Tutkimuksen ja tuotekehityksen pääpaino ympäristössä
Power-toimialojen tutkimuksen ja tuotekehityksen pääpaino on korkeassa
hyötysuhteessa ja ympäristön huomioonottamisessa. Wärtsilän moottorit
täyttävät kaikki keskeiset ympäristövaatimukset ja uusilla
teknologioilla päästöjä voidaan vähentää entisestään.
Vuonna 2000 tuotiin markkinoille uusi monipolttoainemoottori W50DF
(Dual Fuel), jonka odotetaan avaavan uusia markkinoita suuriin
kaasuvoimaloihin. Päästöjä vähentävä Wärtsilän EnviroEngine-teknologia
on otettu hyvin vastaan markkinoilla. Ensimmäiset tällaiset moottorit
Sulzer RTA58 RT-Flex ja Wärtsilä 46 Common Rail toimitettiin vuoden
2001 alussa.
Joustavuus lisääntyi tuotannossa
Tuotannossa jatkettiin rakennemuutosta joustavuuden lisäämiseksi
muuttuvia markkinatilanteita vastaavaksi. Tuotantojärjestelmä perustuu
tuotetehtaiden ja niiden tukitehtaiden väliselle yhteistyölle.
Sidottua pääomaa on pystytty vähentämään ja joustavuutta lisäämään.
Tuotantokoneiston tehokkuuden ja toiminnan laadun parantamista
jatketaan.
Imatra Steel
Kysyntä erikoisteräsmarkkinoilla oli vuoden 2000 aikana hyvä ja parani
edelleen syksyn kuluessa. Pitkien erikoisterästen hintakehitys ei
kuitenkaan seurannut kysynnän suotuisaa kehitystä.
Imatra Steelin liikevaihto oli 194,1 milj. euroa (173,0) eli 12,2%
enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikkien yksiköiden toimitusmäärät
kasvoivat selvästi vuoden aikana. Imatran terästehtaan toimitukset
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nousivat uuteen vuosiennätykseen. Liikevoitto parani ja oli 17,4 milj.
euroa (10,8).
Imatran tehtaan perusmetallurgian uudistamisohjelmasta on tehty
päätös. Vuosille 2001-2003 ajoittuvan 21 milj. euron
investointiohjelman tavoitteena on edelleen parantaa tuotteiden laatua
ja varmistaa perusmetallurgian kustannuskilpailukykyä.
Omistukset
Osakkuusyhtiö Sanitecin vaikutus näkyy Wärtsilän tuloksessa
ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoittona 17,9 milj. euroa (17,0)
sekä loppuvuoden tulososuutena 12,4 milj. euroa. Sanitec julkistaa
vuoden 2000 tuloksensa 16.2.2001. Wärtsilän omistuksen mukainen osuus
(46,7%) Sanitecin markkina-arvosta 31.12.2000 oli 247,2 milj. euroa.
Osakkeiden kirjanpitoarvo Wärtsilän konsernitaseessa on 165,6 milj.
euroa.
Assa Abloy on julkistanut vuosituloksensa 7.2.2001. Wärtsilän
omistuksen mukainen osuus (16,4%) Assa Abloyn markkina-arvosta
31.12.2000 oli 1.207,9 milj. euroa. Omistuksen kirjanpitoarvo
konsernitaseessa on 140,0 milj. euroa. Wärtsilä kirjasi toukokuussa
Assa Abloyn osinkoja 5,7 milj. euroa.
Wärtsilä Kiinteistöt myi vuonna 2000 kiinteistöjä ja asunto-osakkeita
yhteensä 29,5 milj. eurolla (19,9), josta syntyi 10,1 milj. euron
(7,1) myyntivoitto. Kiinteistöjen myynnin johdosta vuokratuotot
alenivat ja olivat yhteensä 6,0 milj.euroa (6,7). Kiinteistöjen
kirjanpitoarvo ilman konsernin omassa käytössä olevia kiinteistöjä oli
vuoden lopussa 27,5 milj. euroa (49,8). Kirjanpitoarvolle laskettu
nettotuotto oli 8,5% (8,5%).
Konsernijohto ja henkilöstö
Wärtsilän hallitus myönsi 13.9.2000 vuorineuvos Georg Ehrnroothille
eron toimitusjohtajan tehtävästä sekä nimitti toimitusjohtajaksi
dipl.ekon. Ole Johanssonin (49). Ehrnrooth siirtyi yhtiön
palveluksesta eläkkeelle työsopimuksensa mukaisesti vuoden 2001 alusta
lukien. Toukokuussa talous- ja rahoitusjohtajaksi nimitettiin KTM
Raimo Lind. Syyskuussa vahvistettiin Wärtsilän johtokunnan kokoonpano.
Samalla dipl.ekon. Sven Bertlin nimitettiin varatoimitusjohtajaksi
sekä toimitusjohtajan sijaiseksi.
Tilikauden aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 12.800
henkilöä (15.945). Tilikauden lopussa henkilöstön määrä oli 10.564
(18.422). Vähentyminen on seurausta konsernin rakenteessa
tapahtuneista muutoksista. Power-toimialojen henkilöstömäärä kasvoi ja
oli vuoden lopussa 9.255 (8.742). Kasvu johtuu pääosin yhteisyritys
Cummins Wärtsilän purkamisen seurauksena Wärtsilän palvelukseen
siirtyneestä henkilöstöstä ja Huolto-toimialan
käyttöpalveluhenkilöstön lisäyksestä.
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Hallitus esittää 20.3.2001 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että 31.12.2000 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan
0,65 euron (3,86 markkaa) normaalin osingon lisäksi ylimääräistä
osinkoa 2,00 euroa (11,89 markkaa) osakkeelta.
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Ylimääräiseen osinkoon liittyen hallitus esittää yhtiökokoukselle,
että vuoden 1994 vaihdettavien debentuurilainojen vaihtosuhdetta ja
vuoden 1996 optiolainaan liittyvien optiotodistusten mukaista
Wärtsilän osakkeen merkintähintaa muutetaan ylimääräisen osingon
määrää vastaavasti.
Yhtiökokoukselle esitetään myös hallituksen ehdotus optio-oikeuksien
antamisesta Wärtsilä-konsernin avainhenkilöstölle. Optio-oikeuksien
määräksi ehdotetaan 1.500.000 kappaletta ja niillä voisi merkitä
yhteensä saman määrän Wärtsilä Oyj Abp:n B-osakkeita. Optiooikeuksilla merkittävien osakkeiden osuus osakepääomasta on 2,7% ja
äänistä 0,8%. Optio-ohjelman tarkoituksena on kannustaa
avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työskentelyyn omistaja-arvon
kasvattamiseksi sekä edistää avainhenkilöstön sitoutumista yhtiöön.
Hallitus esittää lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
yhden vuoden ajaksi hankkimaan Helsingin pörssistä yhtiön omia
osakkeita kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta voi käsittää
enintään 696.770 A-osaketta ja enintään 2.013.347 B-osaketta, eli
enintään 5% kaikista osakkeista ja äänistä. Yhtiökokoukselta
pyydettävä valtuutus sisältää myös oikeuden luovuttaa näin hankitut
yhtiön omat osakkeet vähintään Helsingin pörssissä kulloinkin
vallitsevasta käyvästä hinnasta osakkeenomistajien etuoikeudesta
poiketen. Hallitukselle 23.3.2000 annettu vastaava valtuutus hankkia
ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita, mitä ei ole käytetty, esitetään
samalla peruutettavaksi.
Osakeyhtiölakiin tehtyjen muutosten johdosta hallitus esittää, että
yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainittua ilmoittautumisaikaa
yhtiökokoukseen muutetaan uusien säännösten mukaiseksi.
Näkymät vuodelle 2001
Wärtsilä- ja Sulzer-merimoottoreiden markkinatilanteen odotetaan
jatkuvan hyvänä. Propulsiojärjestelmissä Wärtsilän odotetaan
kasvattavan markkinaosuuksiaan The Ship Power Supplier -konseptin
myötä. Lisääntyvän ympäristötietoisuuden odotetaan edistävän
EnviroEngine-tuotteiden markkinointia. Offshore-markkinat ovat
elpymässä ja myös tältä alueelta odotetaan kasvavaa liiketoimintaa.
Voimalat-toimialalla arvioidaan kysynnän kasvun jatkuvan
Yhdysvalloissa. Hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan myös Turkissa,
Latinalaisessa Amerikassa ja Intiassa. Euroopassa avautuvat
sähkömarkkinat suosivat joustavia ja pienimuotoisia voimalaitoksia.
Kaasuvoimaloiden arvioidaan kasvattavan markkinaosuuttaan näillä
markkinoilla.
Wärtsilän Power-toimialojen hyvä tilauskanta ja tämän hetken suotuisat
näkymät kasvattavat liikevaihtoa vuonna 2001 ja tulos paranee.
Järjestelmällinen työ tuottavuuden ja laadun parantamiseksi jatkuu
pitkän tähtäimen tulostavoitteen saavuttamiseksi.
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Imatra Steelin vuosi 2001 on alkanut epävarmojen markkinanäkymien
vallitessa. Kuorma- ja henkilöautojen tuotannon odotetaan kääntyvän
laskuun kevään kuluessa Euroopassa. Imatra Steelin liikevaihdon ja
tuloksen arvioidaan hieman laskevan vuonna 2001.
Wärtsilä Oyj Abp

Raimo Lind
Talous- ja rahoitusjohtaja

Eeva Kainulainen
Tiedotusjohtaja

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat
tilintarkastamattomia.

LIITTEET:
Tuloslaskelma
Tase
Keskeisiä tunnuslukuja
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
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KONSERNIN TULOSLASKELMA

Liikevaihto
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus osakkuusyritysten tuloksista
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot pysyvien vastaavien
sijoituksista
Muut korko- ja rahoitustuotot
Kurssierot
Korko- ja muut rahoituskulut
Tulos ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset erät
Satunnaiset kulut

Meuro
2000

%

Meuro
1999

%

2.706,8

100

2.700,0

100

-30,5
3,1
264,1

-82,3
14,0
236,6

-1.068,1
-19,2
-536,8
-1.624,1

-1.058,6
-25,1
-439,7
-1.523,4

-554,4
-103,1
-306,8
12,0

-602,1
-112,9
-347,1
-10,1

367,1

13,6

272,7

10,1

7,9
32,3
-10,5
-60,7
-31,0

-1,1

2,5
55,0
0,3
-93,5
-35,7

-1,3

336,1

12,4

237,0

8,8

-20,4
-20,4

Tulos ennen veroja

315,7

Tuloverot
Vähemmistöosuus

-96,4
-6,1

Tilikauden voitto

213,2

-2,5
-2,5
11,7

234,5

8,7

-95,9
-8,5
7,9

130,1

4,8
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KONSERNIN TASE
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Konserniaktiiva
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset
hankinnat

Meuro
31.12.2000

Meuro
% 31.12.1999

%

6,2
119,6
26,9
152,7

9,8
189,6
18,3
217,7

7,3

6,2

44,1
162,8
214,3
16,8
18,4

30,5
695,5

23,4

15,1
39,7

195,2
0,5
98,0
10,5
304,2
1.217,4

10,3
41,0

21,9

263,8
280,6
114,8
8,5
667,7

22,5

2,5

9,1
10,3
17,0
41,4
0,1
3,6
81,5

2,7

541,0
2,9
62,8
23,4
136,2
766,3

31,1

621,9
15,5
97,2
38,2
121,5
894,3

30,1

0,0

0,0

4,8

0,1

Rahat ja muut pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä

118,9
1.486,7

4,8
60,3

105,5
1.753,8

3,6
59,0

Vastaavaa

2.465,3 100,0

Sijoitukset
Osakkeet osakkuusyrityksissä
Saamiset osakkuusyrityksiltä
Muut osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Valmiit tuotteet/tavarat
Ennakkomaksut
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset osakkuusyrityksiltä
Lainasaamiset
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset osakkuusyrityksiltä
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet

15,5
453,5

91,5
233,4
328,2
11,9

179,0
2,0
183,7
7,7
372,4
978,6

232,3
245,2
48,0
13,5
539,0
4,8
6,1
17,3
30,7
0,8
2,8
62,5

2.971,2 100,0
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KONSERNIN TASE
Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Muut rahastot
Kertyneet voittovarat
Tilikauden tulos
Pääomalainat
Oma pääoma yhteensä
Vähemmistöosuus
Pakolliset varaukset
Eläkevaraukset
Verovaraukset
Muut pakolliset varaukset
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoituslaitoksilta
Eläkelainat
Laskennallinen verovelka
Muut pitkäaikaiset velat
Lyhytaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoituslaitoksilta
Eläkelainat
Saadut ennakot
Ostovelat
Velat osakkuusyrityksille
Muut lyhytaikaiset velat
Siirtovelat

Meuro
31.12.2000

Meuro
% 31.12.1999

%

23,9

189,7
45,6
54,8
287,6
213,2
790,9

32,1

189,7
45,5
74,4
269,6
130,1
709,3

117,2
908,1

4,8
36,8

117,2
826,5

3,9
27,8

14,3

0,6

180,4

6,1

4,4

76,6
10,7
86,1
173,4

5,8

11,9

54,7
290,7
52,9
65,2
8,1
471,6

15,9

46,2
58,1

283,6
6,7
135,4
349,3
6,1
144,0
394,2
1.319,3
1.790,9

44,4
60,3

42,6
2,1
64,7
109,4
4,2
183,7
46,3
46,5
13,8
294,5

Vieras pääoma yhteensä

50,5
179,7
6,6
171,0
337,7
1,8
38,7
353,0
1.139,0
1.433,5

Vastattavaa

2.465,3 100,0

2.971,2 100,0
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LIIKEVAIHTO

Power-toimialat
Imatra Steel
Muu toiminta
Sisäinen liikevaihto
Jatkuva liiketoiminta
Sanitec
Konserni

Meuro
2000

Meuro
1999

Muutos
%

2.287,8
194,1
8,3
-7,8
2.482,4
224,4
2.706,8

1.896,6
173,0
8,8
-8,4
2.070,0
630,0
2.700,0

20,6
12,2
19,9
0,3

LIIKETULOS
Meuro
2000
Power-toimialat
Imatra Steel
Muu toiminta
Jatkuva liiketoiminta
Sanitec
Konserni
Nettorahoituskulut
Tulos ennen satunnaisia eriä

86,2
17,4
245,6
349,2
17,9
367,1
-31,0
336,1

%
3,8
9,0
14,1
8,0
10,1
-1,1
12,4

Meuro
1999
-28,5
10,8
209,8
192,1
80,6
272,7
-35,7
237,0

%
-1,5
6,2
9,3
12,8
10,1
-1,3
8,8

TUNNUSLUKUJA
Tulos/osake 1), euro
Bruttoinvestoinnit, Meuro
% liikevaihdosta
Tilauskanta, Power-toimialat, Meuro
Oma pääoma/osake, euro
Omavaraisuusaste 1 2, %
Omavaraisuusaste 2 3, %
Nettovelkaantumisaste 1 2)
Nettovelkaantumisaste 2 3)

31.12.2000

31.12.1999

4,20
207,7
7,7
1.624,2
14,59
35,1
40,2
0,60
0,40

2,43
263,8
9,8
1.314,9
13,09
31,4
35,5
0,90
0,68

1) Ilman vaihdettavien pääomalainojen mahdollista laimennusvaikutusta.
2) 117 milj. euron vaihdettavat pääomalainat korollisena velkana.
3) 117 milj. euron vaihdettavat pääomalainat omana pääomana.
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HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
Power-toimialat
Imatra Steel
Muu toiminta 1)
Jatkuva liiketoiminta
Sanitec
Konserni
Henkilöstö kauden lopussa
1) Wärtsilä Kiinteistöt ja konsernijohto.

2000

1999

9.404
1.281
30
10.715
2.085
12.800
10.564

8.866
1.237
46
10.149
5.796
15.945
18.422

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVO 31.12.2000
Meuro

Kokonaismäärä

Korko-optiot, ostetut
Korko-optiot, asetetut
Koronvaihtosopimukset
Valuuttatermiinit
Valuuttaoptiot, ostetut

joista suljettuja
sopimuksia

43,0
32,2
246,8
1.270,1
20,7

121,5

Jos kaikki yllä olevat johdannaiset olisi myyty markkinahintaan
katsauskauden lopussa, nettovaikutus olisi ollut 58,2 miljoonaa euroa.

RAHOITUSLASKELMA

Liiketoiminnan nettorahavirta
Investointien nettorahavirta 1)
Rahoitustoimintojen nettorahavirta
Likvidien varojen muutos
Likvidit varat tilikauden alussa
Likvidit varat tilikauden lopussa

Meuro
2000

Meuro
1999

140,3
81,1
-212,8
8,6
110,3
118,9

106,9
-32,1
-59,1
15,7
94,6
110,3

1) Muutokseen sisältyy Sanitecin likvidien varojen vähennys –30,7
milj. euroa.

OSAKKEET 31.12.2000
Osakemäärä
Äänimäärä

Sarja A

Sarja B

Yhteensä

13.935.412
139.354.120

40.266.946
40.266.946

54.202.358
179.621.066
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POWER-TOIMIALAT
Meuro
Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto-%
Saadut tilaukset
Liikevaihto
Liikevoitto/-tappio
Liiketulos-%
Saadut tilaukset
Tilauskanta kaud.lopussa

Q4/2000
704,7
39,4
5,6%
764,9

Q4/1999
556,6
-28,5
-5,1%
616,7

Muutos
26,6%

1-12/2000 1-12/1999
2.287,8
1.896,6
86,2
-28,5
3,8%
-1,5%
2.460,6
1.853,7
1.624,2
1.314,9

Muutos
20,6%

MERIMOOTTORIT & LISENSSITOIMINTA
Meuro
Q4/2000
Liikevaihto
204,4
Saadut tilaukset
257,5
Liikevaihto
Saadut tilaukset
Tilauskanta kauden lopussa

24,0%

+32,7%
+23,5%

Q4/1999
182,9
171,0

Muutos
11,8%
50,6%

1-12/2000 1-12/1999
719,7
637,7
878,9
688,8
888,1
678,1

Muutos
12,9%
27,6%
31,0%

VOIMALAT
Meuro
Q4/2000
Liikevaihto
296,7
Saadut tilaukset
306,2
Saadut tilaukset, MW
753,5
joista kaasuvoimalat, MW
118,4

Q4/1999
194,8
283,2
488,5
33,8

Muutos
52,3%
8,1%
54,2%
250,3%

1-12/2000
Liikevaihto
834,6
Saadut tilaukset
851,0
Saadut tilaukset, MW
1.929,2
joista kaasuvoimalat, MW
232,0
Tilauskanta kauden lopussa
518,5

1-12/1999
655,4
552,6
1.373,1
254,8
460,3

Muutos
27,3%
54,0%
40,5%
-8,9%
12,6%

Q4/2000
196,8

Q4/1999
172,3

Muutos
14,2%

1-12/2000
702,0
4.003

1-12/1999
589,9
3.391

Muutos
19,0%
18,0%

1.262,0

990,0

27,5%

HUOLTO
Meuro
Liikevaihto
Liikevaihto
Henkilöstö kauden lopussa
Käyttöpalvelukanta, MW
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IMATRA STEEL
Meuro
Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto,%
Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto,%

Q4/2000
52,2
6,6
12,6%

Q4/1999
47,9
3,9
8,1%

1-12/2000 1-12/1999
194,1
173,0
17,4
10,8
9,0%
6,2%

Muutos
9,0%
69,2%
Muutos
12,2%
61,1%
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HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaisi optio-oikeuksia Wärtsiläkonsernin avainhenkilöstölle liitteenä olevin ehdoin.
Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen Wärtsilä-konsernin nykyiselle avainhenkilöstölle. Pieni osa
optio-oikeuksista varataan myöhemmin määriteltäville uusille
avainhenkilöille ja annetaan tätä tarkoitusta varten yhtiön kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi
avainhenkilöstön kannustusjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan
avainhenkilöstöä pitkäjänteiseen työskentelyyn omistaja-arvon
kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan
avainhenkilöstöä työnantajaan.
Optio-oikeuksien määrä on 1.500.000 kappaletta. Optio-oikeuksilla voi
merkitä Wärtsilä Oyj Abp:n B-osakkeita yhteensä enintään 1.500.000
kappaletta. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.4.2003 ja päättyy
31.3.2007. Osakkeen merkintähinta on B-osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 2.5.-25.5.2001 lisättynä
kolmellakymmenellä (30) prosentilla. Osakkeen merkintähintaa alennetaan
25.5.2001 jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien mahdollisten
ylimääräisten osinkojen määrällä. Merkintähinnan alennus tulee voimaan
osingonjaon täsmäytyspäivänä.
Osa merkintään oikeutetuista henkilöistä kuuluu yhtiön lähipiiriin.
Kaikkiaan tähän ryhmään kuuluvat ja merkintään oikeutetut henkilöt
omistavat alle 0,03% yhtiön osakkeista ja alle 0,02% osakkeiden
tuottamista äänistä. Nyt liikkeeseen laskettavien optioiden
perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 2,7% yhtiön osakkeista ja
0,8% osakkeiden tuottamista äänistä.
Helsingissä, 14. päivänä helmikuuta 2001
Hallitus
LIITE

Optio-oikeuksien ehdot

WÄRTSILÄ OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2001
Wärtsilä Oyj Abp:n (“yhtiö”) hallitus (”hallitus”) on kokouksessaan
14.2.2001 päättänyt esittää 20.3.2001 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista Wärtsilä-konsernin
avainhenkilöstölle seuraavin ehdoin:
I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT
1. Optio-oikeuksien määrä
Optio-oikeuksia annetaan 1.500.000 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään
yhteensä 1.500.000 Wärtsilä Oyj Abp:n B-osaketta.
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2. Optio-oikeuksien merkintä
Yhtiö lähettää optionsaajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien
tarjoamisesta maksutta. Optio-oikeudet annetaan, kun optionsaaja on
yhtiön määräämässä ajassa hyväksynyt yhtiön tekemän tarjouksen.
Optionhaltijalle annetaan pyynnöstä optiotodistukset, kun osakkeen
merkintäaika optiolla on alkanut, ellei optio-oikeuksia ole liitetty
arvo-osuusjärjestelmään.
3. Optioiden suuntaaminen
Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen Wärtsilä-konsernin avainhenkilöstölle. Pieni osa optiooikeuksista varataan myöhemmin määriteltäville uusille
avainhenkilöille ja annetaan tätä tarkoitusta varten yhtiön kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi
konsernin kannustusjärjestelmää.
4. Optio-oikeuksien jakaminen
Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta eri
avainhenkilöryhmille. Ne optio-oikeudet, jotka varataan jaettavaksi
myöhemmin määriteltäville uusille avainhenkilöille, annetaan
hallituksen nimeämälle tytäryhtiölle. Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus
päättää näiden optio-oikeuksien jakamisesta avainhenkilöille
myöhemmin.
5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus
Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä, kun osakemerkinnän aika
on alkanut. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen kuitenkin antaa
luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin. Mikäli
merkitsijän työ- tai toimisuhde Wärtsilä-konserniin kuuluvaan yhtiöön
päättyy ennen 1.4.2003 muusta syystä kuin työntekijän tai
toimisuhteessa olevan kuolemasta tai eläkkeelle siirtymisestä johtuen,
on hänen viipymättä tarjottava optio-oikeudet yhtiölle vastikkeetta.
II

OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään
Jokainen
Wärtsilä
Wärtsilä
enintään
eurolla.

optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1)
Oyj Abp:n B- osakkeen, jonka nimellisarvo on 3,50 euroa.
Oyj Abp:n osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta
1.500.000 uudella B-osakkeella eli enintään 5.250.000

2. Osakkeiden merkintä ja maksu
Osakkeiden merkintäaika on 1.4.2003 – 30.11.2003 ja sen jälkeen
vuosittain 2.1. – 30.11., kuitenkin viimeistään 31.3.2007, jolloin
merkintäaika päättyy.
Osakkeiden merkintä tapahtuu Wärtsilä Oyj Abp:n pääkonttorissa ja
mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Osakkeet on
maksettava merkittäessä.
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3. Osakkeiden merkintähinta
Osakkeen merkintähinta on B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 2.5. –25.5.2001 lisättynä kolmellakymmenellä (30)
prosentilla.
Osakkeen merkintähintaa alennetaan 25.5.2001 jälkeen ja ennen
osakemerkintää jaettavien mahdollisten ylimääräisten osinkojen
määrällä. Hallitus määrittelee voitonjakoehdotuksessaan
yhtiökokoukselle, mikä osa osingosta on ylimääräistä osinkoa. Osakkeen
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo.
Merkintähinnan alennus tulee voimaan osingonjaon täsmäytyspäivänä.
4. Osakkeiden kirjaus
Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvoosuustilille.
5. Osakeoikeudet
Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa ne on
merkitty. Muut osakeoikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua
merkityksi kaupparekisteriin.
6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat ja optio-oikeudet ennen
osakemerkintää
Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä
tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja tai optiooikeuksia siten, että näiden merkitseminen tai saaminen perustuu
Wärtsilä Oyj Abp:n osakkuuteen, on optio-oikeuden omistajalla sama tai
yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus
toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että
merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia
muutetaan.
Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää korottaa osakepääomaa
rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optiooikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus
osakepääomasta säilyy muuttumattomana. Mikäli yhdellä optio-oikeudella
merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi olemaan
murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla.
7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa
Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, muutetaan
optio-oikeuden ehtojen mukaista merkintäoikeutta vastaavasti
osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla.
Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan
optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan
hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista.
Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai
kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai jakautua, annetaan
optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen
asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän
jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.
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Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia
osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optiooikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa
tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä optioita
koskevia toimenpiteitä.
Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy Suomen
osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli
90% yhtiön osakkeista ja siten lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja
osakkeenomistajia kohtaan, varataan optio-oikeuksien omistajille
tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana
määräaikana.
Osakkeen nimellisarvon muuttuessa siten, että osakepääoma säilyy
ennallaan, muutetaan optio-oikeuksien osakemerkintäehtoja niin, että
merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu
merkintähinta säilyvät ennallaan.
Yhtiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi
ei aiheuta muutoksia optio-oikeuksien ehtoihin.
8. Riitojen ratkaiseminen
Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.
9. Muut seikat
Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien liittämisestä arvoosuusjärjestelmään myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta tehtävistä
teknisistä muutoksista. Yhtiön hallitus päättää muista optiooikeuksiin liittyvistä seikoista. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat
ovat nähtävissä Wärtsilä Oyj Abp:n pääkonttorissa Helsingissä.
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HALLITUKSEN EHDOTUS 20.3.2001 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE
YHTIÖKOKOUKSELLE VAIHDETTAVIEN DEBENTUURILAINOJEN VAIHTOSUHTEEN JA
OPTIOLAINAN PERUSTEELLA MERKITTÄVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄHINNAN
MUUTTAMISESTA
Hallituksen 31.12.2000 päättyneeltä tilikaudelta ehdottama
ylimääräinen osinko 2,00 euroa (11,89 markkaa) osakkeelta poikkeaa
merkittävästi yhtiön vuosittain maksamasta normaalista osingosta.
Tämän vuoksi hallitus ehdottaa, että Wärtsilä Oyj Abp:n vuoden 1994
vaihdettavien debentuurilainojen vaihtosuhdetta ja Wärtsilä Oyj Abp:n
vuoden 1996 optiolainaan liittyvien optiotodistusten mukaista
Wärtsilän B-osakkeen merkintähintaa muutetaan ylimääräisen osingon
määrää vastaavasti.
Ehdotetun muutoksen jälkeen A- ja B-sarjan osakkeisiin vaihdettavan
lainan jokainen 10.000 markan nimellisarvoinen debentuuri voidaan
vaihtaa 49 kappaleeseen Wärtsilän A-osaketta ja 49 kappaleeseen
Wärtsilän B-osaketta, kun vaihtosuhde on nykyisten ehtojen mukaan 44
A-osaketta ja 44 B-osaketta.
B-sarjan osakkeisiin vaihdettavan lainan jokainen 10.000 markan
nimellisarvoinen debentuuri voidaan vastaavasti muutoksen jälkeen
vaihtaa 98 kappaleeseen Wärtsilän B-osaketta, kun vaihtosuhde on
nykyisten ehtojen mukaan 88 B-osaketta.
Wärtsilän lainaehtojen mukainen oikeus lainojen takaisinmaksuun
osakkeen kurssikehityksen perusteella määräytyy muutoksen jälkeen
uuden vaihtosuhteen perusteella. Vaihdettavien debentuurilainojen muut
ehdot säilyvät ennallaan.
Vaihtosuhteen muutoksen jälkeen osakepääomaa voidaan A- ja B-sarjan
osakkeisiin vaihdettavan lainan osalta korottaa vaihtamalla
debentuureja A-osakkeisiin yhteensä enintään 6.002.500 eurolla ja Bosakkeisiin yhteensä enintään 6.002.500 eurolla. B-sarjan osakkeisiin
vaihdettavan lainan osalta osakepääomaa voidaan vastaavasti korottaa
vaihtamalla debentuureja B-osakkeisiin yhteensä enintään 12.005.000
eurolla.
Optiotodistusten mukainen Wärtsilän B-osakkeen merkintähinta alenee
ehdotetun muutoksen johdosta 13,49 eurosta 80,21 markasta) 11,49
euroon (68,32 markkaan). Optiolainan ja optiotodistusten muut ehdot
säilyvät ennallaan. Lisäksi ehdotetaan, että hallitus valtuutetaan
päättämään muutoksiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön
toimenpiteistä.
Helsingissä, 14. päivänä helmikuuta 2001
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HALLITUKSEN EHDOTUS 20.3.2000 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE
YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN
OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA NIIDEN LUOVUTTAMISESTA
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle:
1
että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen yhden vuoden ajaksi
yhtiökokouksen päätöksestä hankkimaan voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa
julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin
yhtiön omia A- ja B-sarjan osakkeita osakelajien osakkeiden
lukumäärien suhteessa siten, että hankittavien osakkeiden
yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään
viisi prosenttia (5%) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
äänimäärästä. Valtuutusta saadaan käyttää osakkeiden hankkimiseksi
käytettäväksi vastikkeena tulevissa yrityskaupoissa tai teollisissa
järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi
tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Osakkeet voidaan ostaa myös
muuta kuin rahavastiketta vastaan. Samalla peruutetaan varsinaisen
yhtiökokouksen 23.3.2000 antama samansisältöinen valtuutus.
2
että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen yhden vuoden ajaksi
yhtiökokouksen päätöksestä luovuttamaan yhdessä tai useammassa erässä
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellä mainitun valtuutuksen
perusteella hankittuja osakkeita siten, että luovutettavien osakkeiden
yhteenlaskettu nimellisarvo ja niiden tuottama äänimäärä on enintään
viisi prosenttia (5%) yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
äänimäärästä. Osakkeita saadaan luovuttaa vastikkeena yrityskaupoissa
tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.
Luovutuksen tulee tapahtua julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin
vallitsevasta käyvästä arvosta. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta
kuin rahavastiketta vastaan. Samalla peruutetaan varsinaisen
yhtiökokouksen 23.3.2000 antama samansisältöinen valtuutus.
Helsingissä, 14. päivänä helmikuuta 2001
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HALLITUKSEN EHDOTUS 20.3.2001 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE
YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖJÄRJESTYKSEN 10 §:N MUUTTAMISESTA
Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksessä olevaa määräystä
viimeisestä ilmoittautumispäivästä yhtiökokoukseen muutetaan
osakeyhtiölain uuden säännöksen mukaiseksi,
Tämän mukaisesti ehdotetaan, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n toinen
kappale muutetaan näin kuuluvaksi:
“Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on jokaisella osakkaalla, joka
kokouskutsussa mainitulla tavalla on ennakolta ilmoittautunut
kokoukseen. Ilmoittautumisaika voi päättyä aikaisintaan 10 päivää
ennen kokousta.”
Yhtiöjärjestyksen muut määräykset säilyvät ennallaan.
Helsingissä, 14. päivänä helmikuuta 2001
HALLITUS

