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Metson osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2000:
TILAUSTEN OTTO JATKUI VAHVANA JA KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI

• Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 1 825 miljoonaa euroa (1-6/99: 1 583 mil. e).
• Liikevoitto oli 69 miljoonaa euroa (1 milj. e).
• Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 58 miljoonaa euroa (5 milj. e) ja osaketta kohti  0,30

euroa (0,02 e).
• Uusia tilauksia saatiin 2 525 miljoonan euron (1 705 milj. e) arvosta.
• Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 2 225 miljoonaa euroa (31.12.1999: 1 586 milj. e).

Metson tuotteiden kysyntä parani alkuvuoden paremmassa markkinatilanteessa selvästi viime vuoden
alkupuoleen verrattuna ja Metso sai tammi-kesäkuussa uusia tilauksia 48 prosenttia enemmän.
Kuitu- ja paperiteknologian saamien tilausten arvo kasvoi 85 prosenttia erityisesti uusien
kuitulevylinjojen, koneuusintojen ja jälkikäsittelykoneiden tilausten myötä. Myös huoltotoiminta kasvoi
tasaisesti. Automaatio- ja säätöteknologian uusien tilausten arvo kasvoi markkinatilanteen ja
uusien automaatio- ja säätöratkaisujen lanseerauksen ansiosta 13 prosenttia. Koneteknologian
saamat tilaukset kasvoivat 11 prosenttia. Erityisen voimakkaasti kasvoi kiven ja mineraalien
käsittelyryhmän urakoitsija- ja louhosasiakkaille toimittamien mobile-tuotteiden kysyntä. Kesäkuun
lopussa Metson tilauskanta oli 40 prosenttia viime vuoden loppua korkeampi.

Kannattavuus oli selvästi viime vuoden alkupuolta parempi kaikilla liiketoiminta-alueilla. Liikevoiton
kasvu johtui aiemmin päätetyistä toiminnan tehostamistoimista, rakennejärjestelyjen tuomista
synergiaeduista sekä kohonneesta kapasiteetin käyttöasteesta.

Lähiaikoina kysynnän odotetaan edelleen jatkuvan hyvänä. "Sellu- ja paperiteollisuuden investoinnit
heijastuvat sekä kuitu- ja paperipuolen että automaatio- ja säätöratkaisujen kysyntään.
Modernisointien sekä varaosa- ja huoltopalvelujen kysyntä jatkunee hyvänä ja investointitoiminnan
edellytysten arvioidaan edelleen parantuvan myös Kaakkois-Aasiassa ja Etelä-Amerikassa", toteaa
Metson toimitusjohtaja Heikki Hakala.

"Rakennus- ja maanrakennusteollisuus näyttää jatkavan investointejaan alkuvuoden tapaan ja
kaivostoiminta osoittaa elpymisen merkkejä. Kiven ja mineraalien käsittelyratkaisujen kysyntä
säilynee siten vahvana", lisää Heikki Hakala. "Vähän pitemmällä tähtäyksellä katsottuna Svedala-
kauppa luo toteutuessaan vahvan maailmanlaajuisen kiven ja mineraalienkäsittelyn markkinajohtajiin
kuuluvan kokonaisuuden. Kauppa vahvistaakin tuntuvasti Metson kasvumahdollisuuksia tällä
sektorilla."

Kokonaisuutena Metson kannattavuuden arvioidaan tänä vuonna olevan selvästi parempi kuin viime
vuonna.

Lisätietoja antavat:
Heikki Hakala, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 100
Sakari Tamminen, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3010
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METSO OYJ

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2000

Metso on maailman johtavia sellu- ja paperiteollisuuden prosessien, koneiden
ja järjestelmien toimittajia. Konsernilla on myös vahva asema automaatio- ja
virtauksensäätöratkaisujen toimittajana, ja se on maailman johtavia kiven ja
mineraalien käsittelyjärjestelmien toimittajia. Merkittävimmät asiakastoimialat
ovat sellu- ja paperiteollisuus, rakennus-, maanrakennus- ja kaivosteollisuus
sekä energiateollisuus.

• Metson liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 1 825 miljoonaa euroa (1-6/99:
• 1 583 milj. e).
• Liikevoitto oli 69 miljoonaa euroa (1 milj. e).
• Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 58 miljoonaa euroa (5 milj. e).
• Tulos osaketta kohti oli 0,30 euroa (0,02 e).
• Uusia tilauksia saatiin 2 525 miljoonan euron (1 705 milj. e) arvosta.
• Tilauskanta oli kesäkuun lopussa 2 225 miljoonaa euroa

(31.12.1999: 1 586 milj. e).

Markkinat

Tammi-kesäkuussa Metson tuotteiden kysyntä vahvistui edelleen ja oli selvästi
parempi kuin viime vuoden vastaavalla kaudella.

Sellu- ja paperiteollisuuden parantunut markkinatilanne heijastui myös Metson
markkinatilanteeseen katsauskauden aikana. Kuitu- ja paperiteknologian tuotteiden
kysyntä vilkastui erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Myös automaatio- ja
säätöteknologian tuotteiden kysyntä oli vilkasta Euroopassa, mutta jäi alkuvuoden
tasolle Pohjois-Amerikassa. Aasian-Tyynenmeren alueen taloudellinen tilanne on
parantunut viime vuodesta, mikä puolestaan on kasvattanut investointihalukkuutta
useissa Aasian maissa. Modernisointien sekä varaosa- ja huoltopalveluiden kysyntä
jatkui vahvana. Rakennus- ja maanrakennusteollisuudelle toimitettavien tuotteiden
kysyntä oli hyvä Euroopassa ja parani myös Pohjois-Amerikassa. Kaakkois-
Aasiassa kysyntä oli jonkin verran paranemassa. Kaivoslaitteiden kysyntä alkoi
kohentua kaivostoiminnan elpymisen myötä.

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Uusia tilauksia saatiin tammi-kesäkuussa 2 525 miljoonan euron arvosta (1-6/99:
1 705 milj. e) eli 48 prosenttia viime vuoden vastaavaa kautta enemmän. Kuitu- ja
paperiteknologian saamien tilausten arvo kasvoi 85 prosenttia. Automaatio- ja
säätöteknologia sai uusia tilauksia 13 prosenttia viime vuoden vastaavaa kautta
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enemmän. Myös koneteknologian liiketoiminta-alue sai uusia tilauksia 11 prosenttia
enemmän kuin viime vuoden vastaavana kautena, mikä johtui lähinnä kiven ja
mineraalien käsittelyryhmän tilausten 23 prosentin kasvusta. Metson tilauskanta oli
kesäkuun lopussa 40 prosenttia viime vuoden lopun tilauskantaa korkeampi eli
2 225 miljoonaa euroa (31.12.1999: 1 586 milj. e).

Liikevaihto

Metson tammi-kesäkuun liikevaihto oli 1 825 miljoonaa euroa (1 583 milj. e).
Liikevaihto nousi 15 prosenttia viime vuoden vastaavasta katsauskaudesta kaikkien
liiketoimintojen toimitusmäärien kasvettua. Konsernin liikevaihdosta 53 prosenttia
kertyi kuitu- ja paperiteknologian, 15 prosenttia automaatio- ja säätöteknologian ja
32 prosenttia koneteknologian toimituksista.

Tammi-kesäkuussa 48 prosenttia liikevaihdosta tuli Euroopasta, 34 prosenttia
Pohjois-Amerikasta, 11 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta, 5 prosenttia
Etelä-Amerikasta ja 2 prosenttia muualta maailmasta.

Kannattavuus

Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 69 miljoonaa euroa (1 milj. e). Kannattavuus oli
selvästi parempi kaikilla liiketoiminta-alueilla viime vuoden vastaavaan kauteen
verrattuna ja vahvistui erityisesti kuitu- ja paperiteknologiassa. Myös
jatkojalostuskoneiden kannattavuus kohentui edelleen, mutta jäi vielä lievästi
tappiolliseksi. Automaatio- ja säätöteknologian sekä koneteknologian kannattavuus
parani selvästi viime vuoden vastaavasta kaudesta.

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 58 miljoonaa euroa (5 milj. e). Konsernin
nettorahoituskulut olivat 11 miljoonaa euroa ja sisälsivät saatuja osinkoja 11
miljoonaa euroa ja valuuttakurssitappioita 1 miljoonaa euroa. Katsauskauden
nettotulos ilman satunnaiseriä oli 40 miljoonaa euroa (3 milj. e). Tulos osaketta kohti
oli 0,30 euroa (0,02 e). Sitoutuneen pääoman tuotto oli 9,5 prosenttia (2,2 %) ja
oman pääoman tuotto oli 7,0 prosenttia (0,5 %).

Veroina kirjattiin katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Kassavirta ja taserakenne

Metson liiketoiminnan kassavirta oli 140 miljoonaa euroa positiivinen (74 milj. e
negatiivinen). Konserni oli nettovelaton 30.6.2000 Timberjackin myynnin ja Beloitin
oston jälkeen. Korolliset nettosaatavat olivat 40 miljoonaa euroa (nettovelat 451
milj. e). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli nettovelkaisuusaste oli -2,9
prosenttia (38,2 %). Konsernin omavaraisuusaste oli 44,8 prosenttia (42,0 %).
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Investoinnit

Bruttoinvestoinnit yritysostot mukaan lukien olivat tammi-kesäkuussa 225 miljoonaa
euroa (78 milj. e). Yritysostojen osuus oli 172 miljoonaa euroa (30 milj. e).

Konsernirakenteen muutoksia

Metson koneteknologian liiketoiminta-alueeseen kuulunut metsäkoneita valmistava
Timberjack myytiin amerikkalaiselle Deere & Companylle 28.4.2000, jolloin myös
Timberjackin maailmanlaajuinen toiminta siirtyi ostajalle. Lopulliseksi velattomaksi
kauppahinnaksi tuli 644 miljoonaa euroa. Kaupasta realisoitui 382 miljoonan euron
myyntivoitto ennen veroja. Myyntivoiton verot olivat 107 miljoonaa euroa.
Myyntivoitto veroilla vähennettynä, 275 miljoonaa euroa, kirjattiin satunnaisiin eriin.

Amerikkalaisen paperikonevalmistaja Beloitin telapinnoitusliiketoiminnan,
paperikoneiden varaosa- ja huoltotoiminnan sekä paperikoneteknologian osto
saatiin päätökseen 11.5.2000, jolloin liiketoiminnat siirtyivät Metsolle. Kauppahinta
oli 167 miljoonaa euroa. Hankittujen Beloitin yksiköiden integrointi Metson kuitu- ja
paperiteknologian liiketoiminta-alueeseen on sujunut suunnitelmien mukaisesti.

Metso myi tammikuussa Sako Oy:n Beretta Holdingille ja Oy Saab-Auto Ab:n 50
prosentin omistusosuutensa Saab Automobile AB:lle. Huhtikuussa myytiin
konsernin omistuksessa ollut 51 prosentin osuus prosessiteollisuuden automaation
kenttäratkaisuihin erikoistuneen myyntiyhtiön, Oy Valmet Fisher-Rosemount Ab:n
osakekannasta Rosemount Inc.:lle. Kesäkuussa Metso osti Sitran omistaman
kolmanneksen Santasalo Powdermet Oy:n osakekannasta aiemmin omistamansa
kahden kolmanneksen lisäksi.

Ostotarjous Svedala Industri AB:sta

Metson hallitus päätti 21.6.2000 ostotarjouksen tekemisestä Tukholman pörssissä
listatun Svedala Industri AB:n koko osakekannasta. Svedala on kiven ja mineraalien
käsittelylaitteiden ja huoltopalveluiden maailmanlaajuinen toimittaja, jonka
liikevaihto vuonna 1999 oli 1,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 11 000.
Svedalan osto on Metson strategian mukainen askel, joka vahvistaa
palvelutoimintojen osuutta Metson liiketoiminnassa, mikä on myös Future Care-
liiketoimintakonseptin perusta. Kaupan toteutuessa Metson liiketoimintojen rakenne
tasapainottuu ja syklisen kysynnän vaikutus toimintaan vähenee. Yhdistämisen
myötä saavutettavien synergiaetujen arvioidaan täysimääräisesti toteutuessaan
nousevan yli 70 miljoonaan euroon. Kaupan arvioidaan myös kasvattavan
osakekohtaista tulosta tilivuoden 2001 aikana. Kaupan toteutuminen edellyttää
kilpailuviranomaisten hyväksynnän lisäksi, että Metso tulee omistamaan 90
prosenttia osakepääomasta. Osakkeiden vaihdon arvioidaan tapahtuvan syys-
lokakuun vaihteessa.
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Yhteistyösopimukset

Katsauskauden aikana Metson automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alueen
tuotetarjontaa ja markkina-asemaa vahvistettiin useilla yhteistyösopimuksilla.
Yhdysvaltalaisen Aspen Technology Inc.:n kanssa solmittiin yhteistyösopimus, joka
vahvistaa Neles Automationin markkina-asemaa prosessiautomaatioon liittyvien
informaationhallintaratkaisujen toimittajana. Sveitsiläisen Endress+Hauser-yhtiön
kanssa päätettiin kenttäsäätöratkaisujen kehittämiseen ja myyntiin keskittyvän
liittouman perustamisesta. Lisäksi aiemmin keväällä solmittiin yhteistyösopimus
V.I.B. Systemsin kanssa paperikoneen kosteusprofiilituotteisiin ja teknologiaan
erikoistuneen yhteisyrityksen perustamisesta sekä sovittiin saksalaisen Parsytec
AG:n kanssa paperiteollisuuden vianilmaisujärjestelmien jälleenmyynnistä ja
huollosta sekä tuotekehityksestä.

E-Metso

Kesäkuussa Metso perusti erillisen, sähköisen kaupankäynnin kehitykseen ja
toteutukseen keskittyvän yrityksen, e-Metson, vastatakseen nopeasti muuttuvien
prosessiteollisuuden markkinoiden vaatimuksiin. E-Metson tavoitteena on tukea
uuden ja perinteisen teknologian yhdistämistä Metsossa. E-Metso kehittää myös
sähköiseen kaupankäyntiin liittyviä ratkaisuja ja resurssien käyttöä, tukee
liiketoiminta-alueiden hankkeita sekä soveltaa konsernin käyttöön viimeisimmät
kehitetyt ratkaisumallit. Tavoitteena on nostaa Metso perinteisen teollisuuden e-
busineksen soveltajien kärkijoukkoon vuoden 2001 aikana.

Tutkimus ja tuotekehitys

Metson tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat tammi-kesäkuussa 65 miljoonaa euroa
(68 milj. e) eli 3,6 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Osakkeet

Metso Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä tammi-kesäkuussa 21
miljoonaa kappaletta, mikä vastasi 296 miljoonan euron vaihtoa. Osakkeen hinta oli
12,60 euroa 30.6.2000. Ylin noteeraus oli 16,20 euroa ja alin 11,10 euroa. Yhtiön
markkina-arvo 30.6.2000 oli 1 706 miljoonaa euroa. New Yorkin pörssissä Metson
ADR-todistuksen vaihto oli 5,3 miljoonaa dollaria. ADR-todistuksen hinta oli 11,75
dollaria 30.6.2000. Ylin kurssi oli 16,25 ja alin 11,25 dollaria.
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Henkilöstö

Metson palveluksessa oli kesäkuun lopussa 22 138 henkilöä (23 317). Tehtyjen
yritysostojen myötä konsernin henkilöstömäärä kasvoi 1 846 henkilöllä viimeisen 12
kuukauden aikana. Vastaavasti yritysmyyntien johdosta henkilöstömäärä väheni
2 066 henkilöllä.

Synergiaedut ja kustannussäästöt   

Arvioidut vuoden 1999 aikana toteutetun Valmetin ja Rauman sulautumisen
synergiaedut sekä markkinatilanteeseen sopeutumisen ja rakennemuutosten
tuomat hyödyt ovat vuositasolla yli 100 miljoonaa euroa. Valtaosa synergiaeduista
muodostuu kustannussäästöistä ja realisoituu kuitu- ja paperiteknologian
liiketoiminta-alueella. Runsas puolet synergiaeduista ja kustannussäästöistä
toteutunee jo kuluvana vuonna ja täysimääräisinä ne arvioidaan saavutettavan
vuonna 2001.

Lähiajan näkymät  

Metson asiakasteollisuuksien tuotteiden kysyntä on ollut hyvä ja sen arvioidaan
vaikuttavan myönteisesti myös näiden teollisuudenalojen investointihalukkuuteen.
Metson tuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä.

Markkinasellun ja paperilajien hinnat ovat edelleen vahvistuneet. Sellu- ja
paperiteollisuuden investointien ennakoidaan jatkuvan ja pitävän kuitu- ja
paperiteknologian sekä automaatio- ja säätöteknologian tuotteiden kysynnän
vahvana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Modernisointien sekä varaosa- ja
huoltopalveluiden kysynnän arvioidaan niin ikään pysyvän hyvänä. Kaakkois-Aasian
ja Etelä-Amerikan markkinoilla investointitoiminnan edellytysten odotetaan edelleen
paranevan.

Rakennus- ja maanrakennusteollisuuden investointien arvioidaan jatkuvan
alkuvuoden kaltaisena Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja pitävän yllä vahvaa
kysyntää. Kaivostoiminnan elpymisen ennakoidaan vilkastuttavan myös
kaivostuotteiden kysyntää.

Konsernin kannattavuuden odotetaan paranevan kuluvana vuonna selvästi viime
vuoteen verrattuna sekä saneeraustoimien vaikutusten että paremman
markkinatilanteen seurauksena.
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Liiketoiminta-alueet

Kuitu- ja paperiteknologia

Kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alue (Valmet) kehittää, suunnittelee
ja valmistaa prosesseja, koneita ja laitteita sellu-, paperi-, rakennuslevy- ja
pakkausteollisuudelle.

Liiketoiminta-alueen tammi-kesäkuun liikevaihto nousi 23 prosenttia viime vuoden
vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 967 miljoonaa euroa (784 milj. e). Liikevaihdon
nousu johtui kasvaneista toimitusmääristä. Kuituteknologian liikevaihto kasvoi 63
prosenttia ja oli 269 miljoonaa euroa (165 milj. e) ja paperiteknologian liikevaihto
nousi 20 prosenttia ja oli 662 miljoonaa euroa (552 milj. e). Jatkojalostuskoneiden
liikevaihto nousi 4 prosenttia ja oli 70 miljoonaa euroa (67 milj. e). Beloitin
liiketoimintojen liittäminen 11.5.2000 kuitu- ja paperiteknologiaan ei vielä
olennaisesti vaikuttanut liiketoiminta-alueen tammi-kesäkuun liikevaihtoon.

Liiketoiminta-alueen liikevoitto parani 28 miljoonaan euroon (liiketappio 15 milj. e).
Kuituteknologian liikevoitto oli 13 miljoonaa euroa (liikevoitto 4 milj. e) ja
paperiteknologian liikevoitto 17 miljoonaa euroa (liiketappio 8 milj. e).
Jatkojalostuskoneiden liiketappio supistui 3 miljoonaan euroon (liiketappio
10 milj. e). Liiketoiminta-alueen liikevoiton kasvu johtui pääasiassa vuonna 1999
päätetyistä tehostamistoimista ja toimintojen yhdistämisen synergiaeduista sekä
kohonneesta kapasiteetin käyttöasteesta.

Uusia tilauksia saatiin 85 prosenttia viime vuoden vastaavaa kautta enemmän eli
1 607 miljoonan euron (867 milj. e) arvosta. Kuituteknologian uusien tilausten arvo
kasvoi 300 miljoonaan euroon (192 milj. e) lähinnä uusien kuitulevylinjojen tilausten
ja useiden sellulinjojen uusintojen ansiosta. Paperiteknologian uusien tilausten arvo
kasvoi viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna merkittävästi ja oli 1 213
miljoonaa euroa (610 milj. e). Tilaukset painottuivat koneuusintoihin ja
jälkikäsittelykoneisiin. Kokonaisia uusia koneita tilattiin yhteensä yhdeksän
kappaletta ja ne olivat pehmopaperi- ja hienopaperikoneita. Myös
jatkojalostuskoneiden uusien tilausten arvo kasvoi selvästi ja nousi 114 miljoonaan
euroon (65 milj. e). Huoltotoiminta kasvoi tasaisesti kaikilla markkina-alueilla ja
saatujen tilausten määrä oli hyvä myös Beloitin yksiköissä integroinnin jälkeisinä
viikkoina touko-kesäkuussa.

Kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueen tilauskanta parani  53 prosenttia
vuoden lopun tilanteesta ja oli kesäkuun lopussa 1 879 miljoonaa euroa
(31.12.1999: 1 226 milj. e). Kuituteknologian tilauskanta oli 384 miljoonaa euroa
(342 milj. e) ja paperiteknologian 1 482 miljoonaa euroa (924 milj. e).
Jatkojalostuskoneiden tilauskanta oli 101 miljoonaa euroa (58 milj. e).
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Automaatio- ja säätöteknologia

Automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alue (Neles Automation)
kehittää, suunnittelee ja toimittaa prosessiteollisuuden automaation ja
informaationhallinnan sovellusverkkoja ja järjestelmiä sekä
kenttäsäätöratkaisuja. Tärkeimmät asiakkaat ovat sellu- ja paperiteollisuus
sekä muu prosessi- ja energiateollisuus.

Liiketoiminta-alueen tammi-kesäkuun liikevaihto oli lähes viime vuoden vastaavan
kauden tasolla eli 289 miljoonaa euroa (279 milj. e). Huoltoliiketoiminta kehittyi
suotuisasti edellisen vuoden vastaavaan katsauskauteen verrattuna.
Prosessiteollisuuden kenttälaitteiden vähäinen kysyntä ensimmäisellä
vuosineljänneksellä näkyi pienentyneinä toimitusmäärinä toisella neljänneksellä.

Tammi-kesäkuun liikevoitto yli kaksinkertaistui viime vuoden vastaavaan kauteen
verrattuna ja oli 13 miljoonaa euroa (5 milj. e). Liikevoiton nousuun vaikuttivat
parantunut kysyntä sekä fuusion yhteydessä toteutetut rakennejärjestelyt ja
toiminnan tehostaminen.

Automaatio- ja säätöteknologian tuotteiden markkinatilanne vahvistui tammi-
kesäkuussa. Sellu- ja paperiteollisuuden kysyntä vilkastui edelleen ja lisäsi myös
automaatiojärjestelmien sekä kenttälaitteiden kysyntää. Sen sijaan
kaukokäyttöjärjestelmien kysyntä oli hiukan edellisvuoden vastaavaa kautta
heikompaa, mikä johtui lähinnä asiakasprojektien lykkäytymisistä. Erityisesti
Aasiassa kysyntä parani selvästi.

Uusia tilauksia saatiin 13 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavan kauden
aikana eli 333 miljoonan euron arvosta (294 milj. e). Saatujen tilausten kasvuun
vaikutti parantuneen markkinatilanteen lisäksi uusinta teknologiaa hyödyntävien
automaatio- ja säätöratkaisujen tuominen markkinoille sekä tarjonnan
monipuolistaminen. Tilauskanta kasvoi 27 prosenttia vuoden lopun tilauskantaan
verrattuna ja oli kesäkuun lopussa 229 miljoonaa euroa (31.12.1999: 181 milj. e).

Automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alue solmi katsauskauden aikana
useita yhteistyösopimuksia vahvistaakseen tuotetarjontaansa ja markkina-
asemaansa.

Automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alue jatkoi yhteistyötä kuitu- ja
paperiteknologian liiketoiminta-alueen kanssa tutkimus- ja kehitystoiminnassa,
markkinoinnissa, myynnissä, toimituksissa ja huollossa. Keskeisenä
kehityskohteena on OptiConcept-paperinvalmistuslinja ja siihen sulautettu
automaatioteknologia. Vireillä on myös huoltoon liittyviä kehityshankkeita, joissa
sovelletaan etädiagnostiikan ja maailmanlaajuisten tietoverkkojen suomia
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mahdollisuuksia. Vastaavasti kehitystyötä jatkettiin kiven ja mineraalien
käsittelyryhmän kanssa automaatioratkaisujen liittämiseksi murskaimiin ja
murskauslaitoksiin.

Koneteknologia

Koneteknologian liiketoiminta-alueeseen kuuluvat kiven ja mineraalien
käsittelylaitosten ja -järjestelmien kehittäjä, valmistaja ja toimittaja Nordberg,
voimansiirtoratkaisuja ja komponentteja toimittava Santasalo sekä
erikoisautoja valmistava Valmet Automotive. Metsäkoneita valmistava
Timberjack kuului koneteknologian liiketoiminta-alueeseen 28.4.2000 asti.

Kiven ja mineraalien käsittelyn liikevaihto kasvoi 21 prosenttia viime vuoden
vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 286 miljoonaa euroa (237 milj. e). Liikevaihdon
nousu johtui sekä markkinoiden vahvistumisesta että ostetuista liiketoiminnoista.
Ryhmän liikevoitto nousi selvästi edellisvuodesta ja oli 16 miljoonaa euroa (10 milj.
e). Tuloksen paraneminen johtui kasvaneista toimitusvolyymeistä ja vuonna 1999
toteutetuista rationalisointitoimenpiteistä. Vuoden 1999 lopulla ostettujen yksiköiden
integrointikustannukset rasittivat ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta.

Rakennus- ja maanrakennusteollisuudelle toimitettavien tuotteiden ja palvelujen
kysyntä jatkui hyvänä Euroopassa ja vahvistui Pohjois-Amerikassa sekä
Australiassa. Myös Aasiassa kysyntä parani uuden myyntiverkoston myötä.
Kaivostoiminta osoitti elpymisen merkkejä varsinkin eteläisellä pallonpuoliskolla,
joskin uudet projektit näkyvät mahdollisina tilauksina vasta vuoden jälkimmäisellä
puoliskolla. Uusia tilauksia saatiin 23 prosenttia enemmän kuin viime vuoden
vastaavana kautena eli 291 miljoonan euron arvosta (237 milj. e). Urakoitsija- ja
louhosasiakkaille toimitettavien mobile-tuotteiden kysyntä kasvoi voimakkaasti.
Tilauskanta nousi 10 prosenttia vuoden vaihteesta ja oli kesäkuun lopussa 113
miljoonaa euroa (31.12.1999: 103 milj. e).  

Kesäkuussa tehtiin ostotarjous ruotsalaisesta Svedalasta. Kaupan toteutuessa
Metso aikoo yhdistää Svedalan ja kiven ja mineraalien käsittelyryhmänsä
Nordbergin liiketoiminnot. Toimintojen yhdistäminen luo vahvan maailmanlaajuisen
kiven- ja mineraalienkäsittelyn markkinajohtajiin kuuluvan yrityksen, joka toimittaa
palveluratkaisuja ja prosesseja sekä niihin liittyviä laitteita maanrakennus-,
rakennus- ja mineraalienkäsittelyteollisuudelle. Nordbergin ja Svedalan toimittama
laaja asennettu konekanta yhdistettynä kattavaan jakelu- ja palveluverkostoon
vahvistaa tuntuvasti Metson kasvumahdollisuuksia kiven ja mineraalien
käsittelyteknologiassa. Metson vahvan prosessiautomaation osaamisen
yhdistäminen kiven ja mineraalien käsittelyteknologiaan luo uusia mahdollisuuksia
kehittää uuden sukupolven kivenmurskausratkaisuja. Svedalan ja Nordbergin
liiketoiminnoista on samoilla alueilla 45 prosenttia, ja toiset 45 prosenttia täydentää
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Nordbergin liiketoimintoja. Synergiaetuja saavutetaan tuotannossa, jakelussa,
huoltotoiminnoissa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä sekä hallinnossa.

Vaihteiden ja komponenttien liikevaihto kasvoi 64 prosenttia tammi-kesäkuussa
viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 87 miljoonaa euroa (53 milj. e).
Liikevaihdon nousu vertailukaudesta johtui pääasiassa ryhmän
rakennemuutoksista: vuoden 2000 alussa ryhmään liitettiin Santasalon
vaihdeliiketoiminta ja Metson kiven ja mineraalien käsittelyryhmään aikaisemmin
kuulunut Parkanon konepaja. Liikevaihtoa paransi myös toimitusten kasvu. Ryhmän
liikevoitto oli 4 miljoonaa euroa (0,4 milj. e). Uusia tilauksia saatiin 117 prosenttia
viime vuoden vastaavaa kautta enemmän eli 113 miljoonan euron arvosta (52 milj.
e). Tilauskanta kasvoi 62 prosenttia vuoden lopusta ja oli kesäkuun lopussa 76
miljoonaa euroa (31.12.1999: 47 milj. e).

Erikoisautojen valmistuksen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli lähes edellisvuoden
tasolla eli 63 miljoonaa euroa (58 milj. euroa). Ryhmän valmistamien erikoisautojen
kysyntä jatkui tammi-kesäkuussa vahvana päämarkkina-alueilla Euroopassa ja
Pohjois-Amerikassa. Liikevoitto oli 10 miljoonaa euroa (10 milj. e). Tammi-
kesäkuussa valmistettiin 20 166 autoa (18 371). Katsauskauden aikana
autotehtaalla käynnistettiin muutostyöt maalausprosessin parantamiseksi.
Muutoksen jälkeen maalausprosessi täyttää tulevat ympäristövaatimukset ja on
alansa huipputasoa.

Metsäkoneita valmistava Timberjack myytiin Deere & Companylle 28.4.2000, jolloin
myös Timberjackin toiminta siirtyi ostajalle. Timberjackin tammi-huhtikuun
liikevaihto oli 179 miljoonaa euroa sekä liikevoitto 13,3 miljoonaa euroa. Uusia
tilauksia saatiin tammi-huhtikuussa 187 miljoonan euron arvosta.

Elokuun 9. päivänä 2000

Hallitus
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KONSERNIN TULOSLASKELMA
(Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton)

4-6/2000 4-6/1999 1-6/2000 1-6/1999 1-12/1999
Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Liikevaihto 965 852 1 825 1 583 3 387
Hankinnan ja valmistuksen kulut -718 -633 -1 365 -1 188 -2 556
Bruttokate 247 219 460 395 831

Myynnin ja hallinnon
yleiskustannukset -195 -209 -391 -394 -841
Liikevoitto (-tappio) 52 10 69 1 -10

Rahoitustuotot ja -kulut -9 -4 -11 2 -19
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista 0 2 0 2 1
Tulos ennen satunnaiseriä ja
veroja 43 8 58 5 -28

Satunnaiset tuotot ja kulut 275 0 275 4 -59
Tulos ennen veroja 318 8 333 9 -87

Tuloverot -12 -2 -17 -2 0
Vähemmistöosuus tilikauden
tuloksesta -1 1 -1 0 -1

Tilikauden tulos 305 7 315 7 -88
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KONSERNITASE

30.06.2000 30.06.1999 31.12.1999
Milj. e Milj. e Milj. e

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet 245 250 216
Aineelliset hyödykkeet 688 643 684
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 211 233 252

Lyhytaikainen omaisuus
Vaihto-omaisuus 690 448 661
Saamiset 1 149 1 252 1 197
Rahat ja pankkisaamiset 477 155 159

Vastaavaa yhteensä 3 460 2 981 3 169

Osakepääoma 230 228 228
Muu oma pääoma 1 145 944 857
Vähemmistöosuus 7 9 9

Pitkäaikainen vieras pääoma 486 506 535
Lyhytaikainen vieras pääoma 1 592 1 294 1 540

Vastattavaa yhteensä 3 460 2 981 3 169

Korollinen nettovelka
Pitkäaikaiset korolliset lainat 433 464 486
Lyhytaikaiset korolliset lainat 115 297 290
Rahat ja pankkisaamiset -477 -155 -159
Muut korolliset saamiset -111 -155 -152

Yhteensä -40 451 465
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KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

4-6/2000 4-6/1999 1-6/2000 1-6/1999 1-12/1999
Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Liiketoiminta:
Tilikauden tulos 305 7 315 7 -88

Tilikauden voiton ja liiketoiminnan kassavirran oikaisuerät
   Poistot 31 31 64 65 130
   Timberjackin myyntivoitto verojen
   jälkeen -275 - -275 - -
   Alaskirjaukset aineettomasta
   käyttöomaisuudesta - - - - 58
   Muut 1 5 1 11 31
Käyttöpääoman muutos 23 -69 35 -157 -133
Liiketoiminnan kassavirta 85 -26 140 -74 -2

Investointitoiminta:
   Käyttöomaisuusinvestoinnit -37 -23 -53 -48 -121
   Käyttöomaisuuden myynnit 12 3 17 5 31
   Yritysostot -172 -20 -172 -30 -116
   Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 0 0 0 0 -3
   Osakkuus- ja tytäryhtiöiden
    myynnit 0 1 7 1 21
   Timberjackin myynti, verojen
   jälkeen 502 - 502 - -
   Timberjackin myyntivoiton
    verovelka 107 - 107 - -
   Muiden sijoitusten ja osakkeiden
   ostot ja myynnit -8 11 -6 24 42
Investointitoiminnan kassavirta 404 -28 402 -48 -146

Rahoitustoiminta:
   Maksetut osingot -51 -80 -51 -80 -80
   Lainojen nostot ja lyhennykset,
   netto -189 106 -218 122 150
   Timberjackin
   osamaksusaamisten myynti 35 - 35 - -
   Muut -4 -4 7 -2 -7
Rahoitustoiminnan kassavirta -209 22 -227 40 63
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Rahojen ja pankkisaamisten
kurssimuutos -2 4 3 12 19
Rahojen ja pankkisaamisten lisäys
(+) vähennys(-) 278 -28 318 -70 -66
Rahat ja pankkisaamiset kauden
alussa 199 183 159 225 225

Rahat ja pankkisaamiset kauden
lopussa 477 155 477 155 159

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN ERITTELY

Osak-
kei-

Osake-
pää-

Yli-
kurssi-

Omien Muut Kerty-
neet

den
luku-
määrä

oma
(nimel-
lisarvo

rahasto Vara-
rahas-
to

Muunto-
erot

osak-
kei-
den

rahas-
tot

voitto-
varat

Yh-
teen-
sä

1,70 rahasto
(tuhan-
sia)

eur) Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

31.12.1999 135 817 228 7 221 -2 6 202 423 1 085

Osingot - - - - - - - -54 -54
Rahastoanti - 3 -3 - - - - - 0
Omien
osakkeiden
mitätöinti -500 -1 1 - - -5 - - -5
Muuntoerot - - - - 25 - - - 25
Muut 102 - 2 1 - - - 6 9
Katsauskauden
tulos - - - - - - - 315 315

30.06.2000 135 419 230 7 222 23 1 202 690 1 375

Konsernin jakokelpoisia varoja 30.6.2000 ovat kertyneet voittovarat (690 milj. e) vähen-
nettynä kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan vie-
dyllä osuudella (42 milj. e) ja muut rahastot (202 milj. e) eli yhteensä 850 miljoonaa euroa.
Katsauskauden päättyessä Metson hallussa oli 61 tuhatta kappaletta omia osakkeita.
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VASTUUSITOUMUKSET

30.06.2000 31.12.1999
Milj. e Milj. e

Kiinnitykset omien velkojen vakuudeksi 2 3
Muut pantit ja sitoumukset
   Annetut kiinnitykset 2 7
   Pantatut varat 1 1
Vastuut ja takaukset osakkuusyhtiöiden
puolesta 0 0
Takaukset muiden sitoumusten vakuudeksi 3 4

Takaisinosto- ja muut sitoumukset 6 9
Leasing-sitoumukset 116 120

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, TASEARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

Nimellisarvo Tasearvo Käypä arvo
30.06.

2000
31.12.

1999
30.06.

2000
31.12.

1999
30.06.

2000
31.12.

1999
Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

Termiinisopimukset 1 229 647 -1 -5 -17 -9
Koronvaihto- ja
valuutanvaihtosopimukset 57 74 1 -4 2 -4
Valuutanvaihtosopimukset 131 206 -6 -26 -6 -25
Koronvaihtosopimukset 41 121 1 0 1 0
Optiosopimukset 119 40 2 4 1 4

Tasearvolla tarkoitetaan johdannaisten taseeseen sisältyviä arvoja.
Nimellisarvot kuvaavat johdannaisten käyttöä, ne eivät mittaa ao. riskien suuruutta.
Käypä arvo vastaa sitä tuottoa tai kulua, jonka konserni kirjaisi, jos se sulkisi sopimukset
tilinpäätöspäivänä.
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TUNNUSLUVUT

30.06.2000 30.06.1999 31.12.1999

Tulos/osake, EUR 0,30 0,02 -0,22
Oma pääoma/osake, EUR 10,15 8,63 7,98
Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,0 0,5 -2,4
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 9,5 2,2 1,6
Omavaraisuusaste, % 44,8 42,0 37,3
Gearing, % -2,9 38,2 42,8
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
(1 000 kpl) 135 333 135 826 135 632

KÄYTETYT
VALUUTTAKURSSIT

1-6/2000 1-6/1999 1-12/1999 30.06.
2000

30.06.
1999

31.12.
1999

USD(Yhdysvaltain
dollari) 0,9606 1,0864 1,0650 0,9556 1,0328 1,0046
SEK (Ruotsin
kruunu) 8,3871 8,9071 8,7100 8,4210 8,7470 8,5625
GBP (Englannin
punta) 0,6121 0,6718 0,6587 0,6323 0,6563 0,6217
CAD (Kanadan
dollari) 1,4083 1,6212 1,5825 1,4157 1,5262 1,4608
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LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
4-6/

2000
4-6/

1999
1-6/

2000
1-6/

1999
7/1999-
6/2000

1-12/
1999

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

   Kuituteknologia 172 107 269 165 492 388
   Paperiteknologia 372 277 662 552 1 313 1 203
   Jatkojalostuskoneet 39 38 70 67 139 136
   Liiketoimintaryhmien välinen laskutus -23 0 -34 0 -50 -16
Kuitu- ja paperiteknologia 560 422 967 784 1 894 1 711

Automaatio- ja säätöteknologia 158 156 289 279 609 599

   Kiven ja mineraalien käsittely 155 126 286 237 518 469
   Vaihteet ja komponentit 45 28 87 53 137 103
   Metsäkoneet* 45 115 179 209 441 471
   Erikoisautojen valmistus 33 28 63 58 119 114
   Liiketoimintaryhmien välinen laskutus -8 0 -8 0 -10 -2
Koneteknologia 270 297 607 557 1 205 1 155

Liiketoimintojen välinen laskutus -23 -23 -38 -37 -79 -78

Metso yhteensä 965 852 1 825 1 583 3 629 3 387
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LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINNOITTAIN
4-6/

2000
4-6/

1999
1-6/

2000
1-6/

1999
7/1999-
6/2000

1-12/
1999

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

   Kuituteknologia 15,1 8,9 13,2 3,7 -2,8 -12,3
   Paperiteknologia 9,2 -10,2 17,2 -8,3 -12,6 -38,1
   Jatkojalostuskoneet -0,5 -5,5 -2,6 -10,3 -17,1 -24,8
Kuitu- ja paperiteknologia 23,8 -6,8 27,8 -14,9 -32,5 -75,2

Automaatio- ja säätöteknologia 10,2 7,7 12,5 5,4 13,1 6,0

   Kiven ja mineraalien käsittely 10,9 6,1 16,2 10,1 28,1 22,0
   Vaihteet ja komponentit 2,7 1,1 4,3 0,4 5,1 1,2
   Metsäkoneet* 4,6 6,8 13,3 8,5 33,0 28,2
   Erikoisautojen valmistus 6,1 4,4 9,9 10,0 26,7 26,8
Koneteknologia 24,3 18,4 43,7 29,0 92,9 78,2

Konsernihallinto ja muut -6,2 -8,5 -14,8 -18,1 -15,5 -18,8

Metso yhteensä 52,1 10,8 69,2 1,4 58,0 -9,8
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SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINNOITTAIN
4-6/

2000
4-6/

1999
1-6/

2000
1-6/

1999
7/1999-
6/2000

1-12/
1999

Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

   Kuituteknologia 140 90 300 192 650 542
   Paperiteknologia 606 369 1 213 610 1 907 1 304
   Jatkojalostuskoneet 75 30 114 65 171 122
   Liiketoimintaryhmien väliset saadut
   tilaukset -10 0 -20 0 -122 -102
Kuitu- ja paperiteknologia 811 489 1 607 867 2 606 1 866

Automaatio- ja säätöteknologia 170 137 333 294 612 573

   Kiven ja mineraalien käsittely 143 112 291 237 529 475
   Vaihteet ja komponentit 53 23 113 52 162 101
   Metsäkoneet* 41 97 187 213 459 485
   Erikoisautojen valmistus 32 47 62 77 99 114
   Liiketoimintaryhmien väliset saadut
   tilaukset -4 0 -8 0 -10 -2
Koneteknologia 265 279 645 579 1 239 1 173

Liiketoimintojen väliset saadut tilaukset -35 -14 -60 -35 -109 -84

Metso yhteensä 1 211 891 2 525 1 705 4 348 3 528
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HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINNOITTAIN
30.06.2000 30.06.1999 31.12.1999

   Kuituteknologia 2 664 2 266 2 657
   Paperiteknologia 7 734 7 888 7 091
   Jatkojalostuskoneet 795 906 849
Kuitu- ja paperiteknologia 11 193 11 060 10 597

Automaatio- ja säätöteknologia 4 493 4 548 4 352

   Kiven ja mineraalien käsittely 3 328 3 311 3 591
   Vaihteet ja komponentit 1 531 882 1 254
   Metsäkoneet* - 1 811 1 954
   Erikoisautojen valmistus 1 470 1 470 1 408
Koneteknologia 6 329 7 474 8 207

Konsernihallinto ja muut 123 235 118

Metso yhteensä 22 138 23 317 23 274



21 (23)

9.8.2000

VUOSINELJÄNNESTIEDOT

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
4-6/

1999
7-9/

1999
10-12/

1999
1-3/2

000
4-6/

2000
Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

   Kuituteknologia 107 85 138 97 172
   Paperiteknologia 277 242 409 290 372
  Jatkojalostuskoneet 38 33 36 31 39
   Liiketoimintaryhmien välinen laskutus 0 -6 -10 -11 -23
Kuitu- ja paperiteknologia 422 354 573 407 560

Automaatio- ja säätöteknologia 156 136 184 131 158

   Kiven ja mineraalien käsittely 126 108 124 131 155
   Vaihteet ja komponentit 28 26 24 42 45
   Metsäkoneet* 115 109 153 134 45
   Erikoisautojen valmistus 28 18 38 30 33
   Liiketoimintaryhmien välinen laskutus 0 -2 0 0 -8
Koneteknologia 297 259 339 337 270

Liiketoimintojen välinen laskutus -23 -17 -24 -15 -23

Metso yhteensä 852 732 1 072 860 965
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LIIKEVOITTO (-TAPPIO) LIIKETOIMINNOITTAIN
4-6/

1999
7-9/

1999
10-12/

1999
1-3/

2000
4-6/

2000
Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

   Kuituteknologia 8,9 -1,5 -14,5 -1,9 15,1
   Paperiteknologia -10,2 -4,9 -24,9 8,0 9,2
   Jatkojalostuskoneet -5,5 -4,3 -10,2 -2,1 -0,5
Kuitu- ja paperiteknologia -6,8 -10,7 -49,6 4,0 23,8

Automaatio- ja säätöteknologia 7,7 2,8 -2,2 2,3 10,2

   Kiven ja mineraalien käsittely 6,1 6,3 5,6 5,3 10,9
   Vaihteet ja komponentit 1,1 1,8 -1,0 1,6 2,7
   Metsäkoneet* 6,8 3,9 15,8 8,7 4,6
   Erikoisautojen valmistus 4,4 -2,1 18,9 3,8 6,1
Koneteknologia 18,4 9,9 39,3 19,4 24,3

Konsernihallinto ja muut -8,5 -12,1 11,4 -8,6 -6,2

Metso yhteensä 10,8 -10,1 -1,1 17,1 52,1
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SAADUT TILAUKSET LIIKETOIMINNOITTAIN
4-6/

1999
7-9/

1999
10-12/

1999
1-3/

2000
4-6/

2000
Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e Milj. e

   Kuituteknologia 90 117 233 160 140
   Paperiteknologia 369 147 547 607 606
   Jatkojalostuskoneet 30 32 25 39 75
   Liiketoimintaryhmien väliset saadut tilaukset 0 -8 -94 -10 -10
Kuitu- ja paperiteknologia 489 288 711 796 811

Automaatio- ja säätöteknologia 137 128 151 163 170

   Kiven ja mineraalien käsittely 112 98 140 148 143
   Vaihteet ja komponentit 23 19 30 60 53
   Metsäkoneet* 97 128 144 146 41
   Erikoisautojen valmistus 47 27 10 30 32
   Liiketoimintaryhmien väliset saadut tilaukset 0 -2 0 -4 -4
Koneteknologia 279 270 324 380 265

Liiketoimintojen väliset saadut tilaukset -14 -19 -30 -25 -35

Metso yhteensä 891 667 1 156 1 314 1 211

*) Metsäkoneet (Timberjack) kuului koneteknologian liiketoiminta-alueeseen 28.4.2000
asti,  joten se sisältyy konsernin lukuihin 1-4/2000.


