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Valmet-Rauman pro forma osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.1999:
MERKITTÄVÄT TOIMENPITEET KUSTANNUSTEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI
KÄYNNISTETTY

Valmet-Rauman tammi-kesäkuun liikevaihto oli 1 583 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1
miljoonaa euroa ja tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 5 miljoonaa euroa. Vuoden toisen
neljänneksen aikana käynnistettiin ja osin jo toteutettiinkin sulautumissuunnitelman
pohjalta toimenpiteitä kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Valmet-Rauman markkinatilanne ei tammi-kesäkuussa kohentunut. Asiakasteollisuuksien
investointilama rajoitti erityisesti kuitu- ja paperiteknologian sekä automaatio- ja
säätöteknologian tuotteiden kysyntää. Koneteknologian alueelta metsäkoneiden kysyntä
Euroopassa jatkui hyvänä, vaikka kokonaisuutena metsäkoneiden kysyntä heikkeni.
Rakennus- ja maanrakennusteollisuudelle toimitettavien laitteiden kysyntä jatkui hyvänä
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Koko konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa laski 17 prosenttia viime vuoden
vastaavalta ajanjaksolta, mikä heikensi toimitusmäärien pienennyttyä myös
kannattavuutta. Markkinatilanteen ei odoteta merkittävästi parantuvan
lähitulevaisuudessa. Tämän vuoksi käynnistettiin ja osin jo toteutettiinkin toimenpiteitä
liiketoimintojen kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä kilpailukyvyn säilyttämiseksi
ja parantamiseksi.

Rauman ja Valmetin fuusioituminen eteni aikataulun mukaisesti ja sulautuminen astui
voimaan 1.7.1999. Yhtiöiden hallitukset esittivät toukokuussa Valmet-Rauman uudeksi
nimeksi Metsoa. Uuden nimen edellyttämä yhtiöjärjestyksen muutos vaatii 18.8. 1999
pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän. Sulautumisen synergiaetujen,
markkinatilanteeseen sopeutumisen ja rakennemuutosten arvioidaan tuovan vuositasolla
yli 100 miljoonan euron kustannussäästöt, jotka saavutettaneen täysimääräisesti vuonna
2001.

Lisätietoja antavat:
Heikki Hakala, toimitusjohtaja, Valmet-Rauma Oyj, puh. 020 484 100
Pekka Hölttä, rahoitusjohtaja, Valmet-Rauma Oyj, 020 484 3195
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VALMET-RAUMA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.1999

Valmet-Rauma suunnittelee, kehittää ja valmistaa prosessiteollisuuden järjestelmiä,
automaatioratkaisuja sekä koneita ja laitteita. Merkittävimmät asiakasteollisuudet ovat
sellu- ja paperiteollisuus, rakennus- ja maanrakennusteollisuus sekä energia- ja
kemianteollisuus.

• Valmet-Rauman liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 1 583 miljoonaa euroa (1-6/98:
1 913 milj. e).

• Liikevoitto oli 1 miljoonaa euroa (125 milj. e) ja tulos ennen satunnaiseriä ja veroja
5 miljoonaa euroa (135 milj. e).

• Uusia tilauksia saatiin 1 705 miljoonan euron (1 735 milj. e) arvosta ja tilauskanta
oli 1 547 miljoonaa euroa (1 517 milj. e).

• Jakson aikana käynnistettiin ja osin toteutettiin sulautumissuunnitelman pohjalta
toimenpiteitä liiketoimintojen kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Markkinat

Valmet-Rauman markkinatilanne jatkui edelleen huonona tammi-kesäkuussa.

Sellu- ja paperiteollisuuden tuotteiden kysyntä  jatkui heikkona, minkä seurauksena
paperitehtaiden kapasiteetin käyttöasteet olivat keskimäärin alhaalla tammi-
kesäkuussa. Sen sijaan sellutehtaiden käyttöasteet paranivat toisella neljänneksellä.

Valmet-Rauman tuotteiden kysyntä oli heikkoa. Investointilama rajoitti erityisesti kuitu-
ja paperiteknologian sekä automaatio- ja säätöteknologian tuotteiden kysyntää.
Korvausinvestointien, prosessinosien uusintojen sekä varaosa- ja huoltopalveluiden
kysyntä jatkui kohtuullisen hyvänä.

Metsäkoneiden kysyntä Euroopassa jatkui hyvänä, mutta Pohjois-Amerikan
tärkeimmillä markkinoilla, Yhdysvaltojen etelävaltioissa ja Pohjois-Amerikan
luoteisosissa metsäkoneiden kysyntä oli heikkoa.

Rakennus- ja maanrakennusteollisuudelle toimitettavien seulonta- ja
murskainlaitteiden kysyntä jatkui hyvänä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Sen
sijaan kaivosmurskainten kysyntä oli edelleen heikkoa kaikilla markkinoilla.

Energia- ja kemianteollisuuden matala investointitaso rajoitti edelleen automaatio- ja
säätöteknologian tuotteiden kysyntää jakson aikana.

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana uusia tilauksia saatiin hieman viime
vuoden vastaavaa jaksoa vähemmän eli 1 705 miljoonan euron arvosta (1-6/98: 1 735
milj. e). Kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueen saatujen tilausten määrä kasvoi
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4 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Automaatio- ja
säätöteknologian saamat tilaukset olivat viime vuoden vastaavan jakson
tasolla. Koneteknologian uusien tilausten määrä laski 11 prosenttia viime vuoden
vastaavasta jaksosta lähinnä metsäkonetilausten vähentymisen seurauksena. Valmet-
Rauman tilauskanta oli kesäkuun lopussa viime vuoden lopun tilauskantaa  korkeampi
eli 1 547 miljoonaa euroa (31.12.1998: 1 342 milj. e).

Liikevaihto

Valmet-Rauman tammi-kesäkuun liikevaihto oli 1 583 miljoonaa euroa (1 913 milj. e).
Konsernin liikevaihdosta 49 prosenttia kertyi kuitu- ja paperiteknologian, 17 prosenttia
automaatio- ja säätöteknologian ja 34 prosenttia koneteknologian toimituksista.

Liikevaihto laski selvästi eli 17 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta,
lähinnä kuitu- ja paperiteknologian sekä metsäkoneiden toimitusmäärien vähennyttyä
merkittävästi.

Tammi-kesäkuussa 54 prosenttia liikevaihdosta tuli Euroopasta, 28 prosenttia Pohjois-
Amerikasta, 9 prosenttia Aasian ja Tyynenmeren alueelta, 5 prosenttia Etelä-
Amerikasta ja loput 4 prosenttia muualta maailmasta.

Kannattavuus

Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 1 miljoonaa euroa (125 milj. e). Kannattavuus oli
heikompi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna lähes kaikilla liiketoiminta-
alueilla. Tuloskehitys oli erityisen heikkoa kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-
alueella, jossa muun muassa jatkojalostuskoneita valmistava Converting oli edelleen
selvästi tappiollinen.

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 5 miljoonaa euroa (135 milj. e). Rahoitustuotot
ja -kulut sisältävät saatuja osinkoja 8 miljoonaa euroa ja valuuttakurssivoittoja 8
miljoonaa euroa. Tilikauden nettotulos ilman satunnaiseriä oli 3 miljoonaa euroa (99
milj. e). Tulos osaketta kohti oli 0,02 euroa (0,72 e). Sitoutuneen pääoman tuotto oli
2,2 prosenttia (18,4 %) ja oman pääoman tuotto oli 0,5 prosenttia (17,6 %).

Rahoitus

Valmet-Rauman liiketoiminnan kassavirta oli 74 miljoonaa euroa negatiivinen (6 milj. e
negatiivinen). Konsernin nettokäyttöpääoman määrä oli tammi-kesäkuussa edelleen
korkea  ja  kasvoi  pääosin  kausiluonteisesti.  Indonesialaiselle APRIL-ryhmälle
viivästyneissä toimituksissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia alkuvuoden aikana.
Valmet-Rauman korolliset nettovelat olivat yhteensä 451 miljoonaa euroa (275 milj. e).
Nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli nettovelkaisuusaste oli 38,2 prosenttia (23,4
%). Konsernin omavaraisuusaste oli 42,0 prosenttia (42,7 %).
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Verot

Veroina on kirjattu katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Investoinnit ja yritysostot

Bruttoinvestoinnit yritysostot mukaan lukien olivat 78 miljoonaa euroa (68 milj. e).
Katsauskauden aikana ostettiin murskainliiketoimintaryhmää täydentämään
pohjoisirlantilainen Masterskreen International, joka on erikoistunut liikuteltavien
seulojen valmistukseen. Metsäkoneryhmään ostettiin uusiseelantilainen raskaiden
harvesteripäiden valmistaja Waratah Group ja yhdysvaltalainen
katkaisukonevalmistaja Siiro Equipment alkuvuodesta tehtyjen aiesopimusten
mukaisesti. Heinäkuun alussa allekirjoitettiin sopimus saksalaisen Eduard Küsters
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG:n kanssa kuitulevyjen puristindivisioonan
hankinnasta kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueelle.

Tutkimus ja kehitystoiminta

Valmet-Rauman tutkimus- ja kehitystoiminnan menot olivat 68 miljoonaa euroa (59
milj. e) eli 4,3 prosenttia liikevaihdosta.

Henkilöstö

Valmet-Rauman palveluksessa oli jakson lopussa 23 317 henkilöä
(24 043).

Osakkeet

Rauma Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä katsauskaudella 143,2
miljoonalla eurolla. Osakkeen hinta 30.6.1999 oli 11,50 euroa. Korkein noteeraus oli
13,74 euroa ja alin 9 euroa. Yhtiön markkina-arvo 30.6.1999 oli 609 miljoonaa euroa.
New Yorkin pörssissä vaihto oli 1,1 miljoonaa dollaria. ADR-todistuksen hinta
30.6.1999 oli 11,25 dollaria. Ylin kurssi oli 15 ja alin 10,5 dollaria. Yksi ADR-todistus
vastasi yhtä osaketta.

Valmet Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä katsauskaudella 154,2
miljoonalla eurolla. Osakkeen hinta 30.6.1999 oli 11 euroa. Korkein noteeraus oli 12,9
euroa ja alin 8,5 euroa. Yhtiön markkina-arvo 30.6.1999 oli 859,1 miljoonaa euroa.
New Yorkin pörssissä vaihto oli 2,7 miljoonaa dollaria. ADR-osaketodistuksen hinta
30.6.1999 oli 22,25 dollaria. Ylin kurssi oli 26,88 ja alin 20 dollaria. Yksi ADR-todistus
vastasi kahta osaketta.

Valmet-Rauma Oyj:n 1.7.1999 rekisteröity osakkeiden määrä on 135 817 275 kpl ja
yhtiön osakepääoma on 1 358 172 750 markkaa (228 428 258,60 euroa).

Valmet-Rauman osakkeiden noteeraus alkoi 1.7.1999 Helsingin Pörssin
(MEO1V.HEX) päälistalla ja New Yorkin pörssissä (MX.NYSE).
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Valmet-Raumalla on yksi osakesarja. New Yorkin pörssissä yksi Valmet-Rauman
ADR-todistus vastaa yhtä osaketta.

Vuosi 2000

Valmetin ja Rauman vuosi 2000 -projektit koottiin katsauskauden aikana yhdeksi
projektikokonaisuudeksi. Tähän mennessä on määritetty ne Valmet-Rauman
järjestelmät, tuotteet ja muut palvelut, jotka eivät ole vuosi 2000 -yhteensopivia ja
niissä tarvittavien muutoksien tekoa on jatkettu suunnitelmien mukaisesti.
Tavarantoimittajilta, alihankkijoilta ja muilta yhteistyökumppaneilta on pyydetty selvitys
näiden vuoteen 2000 liittyvien tietojärjestelmien ongelmien määrittämisestä ja
ratkaisemisesta. Konsernin valmius- ja varasuunnitelmat on laadittu ja niitä päivitetään
koko loppuvuoden ajan. Keskeiset muutokset ja päivitykset valmistuvat vuoden 1999
elokuun aikana. Vuosi 2000 -projektin ei arvioida aiheuttavan merkittäviä kustannuksia
Valmet-Raumalle, eikä sillä uskota olevan olennaisen haitallista vaikutusta Valmet-
Rauman liiketoimintaan tai toiminnan tulokseen. Arvioiduista 12,5 miljoonan euron
kokonaiskustannuksista noin 5,5 miljoonaa euroa kirjattiin vuoden 1998 loppuun
mennessä ja noin 4 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 1999.

Valmet-Rauma -fuusion eteneminen ja sopeuttamistoimet

Rauman ja Valmetin sulautuminen eteni aikataulun mukaisesti. Yhtiöiden ylimääräiset
yhtiökokoukset hyväksyivät yhtiöiden sulautumisen 31.1.1999. Euroopan komissio
ilmoitti 8.2.1999, että se ei vastusta Rauman ja Valmetin suunniteltua sulautumista.
Yhdysvaltain liittovaltion kilpailuvirasto ja Kanadan kilpailuviranomainen olivat jo
aiemmin antaneet vastaavat päätökset. Patentti- ja rekisterihallitus antoi 18.6.1999
luvan yhtiöiden sulautumisen täytäntöönpanoon. Sulautuminen astui voimaan
1.7.1999.

Rauman ja Valmetin hallitukset ehdottivat 18.5.1999 Valmet-Rauman uudeksi nimeksi
Metsoa. Uuden nimen edellyttämä yhtiöjärjestyksen muutos vaatii 18.8.1999
pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän ja rekisteröinnin ennen virallista
voimaantuloaan.

Kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueen toiminnot yhtiöitettiin 1.7.1999
erilliseksi Valmet-Rauman kokonaan omistamaksi tytäryhtiöksi, Valmet Oy:ksi. Uuteen
yritykseen siirrettiin Valmet-Rauma Oyj:stä kyseiseen liiketoiminta-alueeseen kuuluva
liiketoiminta ja siihen liittyvät varat, velat ja vastuut.

Rauman ja Valmetin liiketoimintojen integrointi jatkui suunnitellusti. Konsernihallinnon
päällekkäisyyksiä on purettu ja toimintoja yhdistetty. Myös liiketoiminta-alueilla
aloitettiin jakeluverkoston, hallinnon ja tuotannon päällekkäisyyksien purku.
Päällekkäisten myyntiyhtiöiden vähentämistarve on 32 konttoria, joista 12
myyntikonttoria suljetaan kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueella ja 20
automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alueella.
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Jakeluverkoston päällekkäisyyksien purku on määrä toteuttaa tämän vuoden loppuun
mennessä.

Markkinatilanteen, heikon tuloskehityksen ja liiketoimintojen rakenteen vaatimien
muutosten vuoksi Valmet-Rauma käynnisti ja toteutti sopeuttamistoimenpiteitä. Näiden
sekä sulautumisesta johtuvien toimenpiteiden seurauksena Valmet-Rauma aikoo
vähentää vuosien 1999 ja 2000 aikana henkilöstöään yhteensä arviolta 2000
henkilöllä, mikä on yhdeksän prosenttia koko konsernin henkilöstöstä.
Henkilöstövähennyksillä tähdätään kustannusrakenteen muuttamiseen ja tätä kautta
kilpailukyvyn säilyttämiseen ja parantamiseen. Kolmannes vähennyksistä on seurausta
sulautumisesta ja toinen kolmannes sopeutumisesta markkinatilanteeseen. Loput
vähennykset liittyvät rakennemuutoksiin lähinnä kuitu- ja paperiteknologian
liiketoiminta-alueella.

Kuitu- ja paperiteknologian osuus vähennyksistä on noin puolet, koneteknologian ja
konsernihallinnon osuus noin kolmannes ja loput vähennykset koskevat automaatio- ja
säätöteknologian toimintoja. Arviolta puolet vähennettävistä työpaikoista sijaitsee
suomalaisissa yksiköissä. Vähennykset toteutetaan mahdollisimman pitkälle
luonnollisen poistuman ja eläkejärjestelyjen kautta, mutta myös tuntuviin irtisanomisiin
joudutaan. Vähennyksiä koskevat yksikkökohtaiset yhteistoimintaneuvottelut käydään
kesän ja syksyn aikana.

Arvioidut sulautumisen synergiaedut, markkinatilanteeseen sopeutumisen ja
rakennemuutosten tuomat hyödyt ovat vuositasolla yli 100 miljoonaa euroa, joista
aikaisemmin kerrotun mukaisesti 70 miljoonaa euroa johtuu sulautumisesta ja loput
muista kustannusrakenteen muutoksista. Valtaosa synergiaeduista realisoituu kuitu- ja
paperiteknologian alueelta. Synergiaedut ja kustannussäästöt arvioidaan
saavutettavan täysimääräisinä vuonna 2001. Sulautumisen kertaluonteiset
kustannukset, noin 25 miljoonaa euroa sekä markkinatilanteeseen sopeutumisen ja
rakennemuutosten aiheuttamat kertakustannukset kirjataan kuluiksi kuluvan vuoden
toisen vuosipuoliskon aikana.

KUITU- JA PAPERITEKNOLOGIA

Kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alue (joka toimii nimellä Valmet) kehittää,
suunnittelee ja valmistaa prosesseja, koneita ja laitteita sellu-, paperi-, rakennuslevy-
ja pakkausteollisuudelle. Liiketoiminta-alue kattaa tuotteet puunkäsittelylaitteista
rullanpakkaukseen ja rakennuslevyjen valmistukseen sekä paperin ja
pakkausmateriaalien jatkojalostuskoneisiin. Liiketoiminta-alue on jaettu
paperiteknologian, kuituteknologian ja huoltopalveluiden liiketoimintaryhmiin. Yhdessä
automaatio- ja säätöteknologian kanssa se tarjoaa ainutlaatuisia prosessiratkaisuja
asiakkailleen. Myös huolto- ja varaosapalvelut ovat olennainen osa liiketoimintaa.

Liiketoiminta-alueen tammi-kesäkuun liikevaihto laski 24 prosenttia viime vuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 784 miljoonaa euroa (1 034 milj. e). Liikevaihdon
lasku johtui jo pitkään erittäin huonona jatkuneesta markkinatilanteesta ja erityisesti
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isojen projektitilausten määrän huomattavasta supistumisesta vuoden 1998 aikana.
Liikevaihto laski sekä kuituteknologian että paperiteknologian ryhmissä.

Jakson liiketappio oli 14,9 miljoonaa euroa (liikevoitto 62,4 milj. e). Huoltopalveluita
lukuunottamatta kannattavuutta heikensi edelleen toimitusmäärien merkittävä lasku.
Jatkojalostuskoneita valmistava Converting oli yhä selvästi tappiollinen ja
kartonkikoneiden kannattavuus jatkui heikkona. Myös paperikoneiden kannattavuus
heikentyi jakson aikana merkittävästi.

Sellu- ja paperiteollisuuden vähäiset uudet investointihankkeet ja tärkeiden Aasian
markkinoiden pitkittynyt elpyminen pitivät tuotteiden kysynnän edelleen heikkona.
Myös Pohjois-Amerikan ja Euroopan metsäteollisuuden yhdentymiskehitys hidasti alan
investointihalukkuutta. Paperitehtaiden käyttöasteet olivat alhaalla jakson aikana eikä
paperilajien hintataso parantunut. Sen sijaan markkinasellun hinta lähti lievään
nousuun toisella neljänneksellä.

Uusia tilauksia saatiin 4 prosenttia viime vuoden vastaavaa jaksoa enemmän eli 867
miljoonan euron (830 milj. e) arvosta. Sekä kuituteknologian että paperiteknologian
tuotteiden tilausmäärät kasvoivat. Tammi-kesäkuussa saatiin viiden
pehmopaperikoneen, kahden paperikoneen ja yhden kartonkikoneen tilaukset. Muut
jakson tilaukset olivat paperi-, kartonki- ja kuitulinjojen uusintoja,
paperinjalostuskoneita sekä ilmajärjestelmiä. Jatkojalostuskoneiden kysyntä jatkui yhä
heikkona. Pohjois-Amerikan markkinoilta saadut tilaukset painottuivat edelleen
koneuusintoihin. Euroopan markkinoilla kysyntä pysyi kohtuullisena. Muusta
suhdanteesta poiketen pehmopaperikoneiden  kysyntä  säilyi  hyvänä.  Liiketoiminta-
alueen tilauskanta kasvoi 13 prosenttia vuoden lopun tilanteesta ja oli kesäkuun
lopussa 1 144 miljoonaa euroa  (31.12.1998: 1 009 milj. e).

Huoltopalveluiden kysyntä jatkui hyvänä erityisesti Euroopassa ja toimitukset kasvoivat
viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Huoltopalveluissa jatkettiin
päällekkäisten huoltokeskusten yhdistämistä ja toiminnan uudelleen organisointia. YIT-
Yhtymän kanssa perustetun yhteisyrityksen, Scandinavian Mill Service Oy:n toiminta
käynnistyi suunnitellusti.

Heinäkuun alussa allekirjoitettiin sopimus saksalaisen Eduard Küsters Maschinenfabrik
GmbH & Co. KG:n kanssa kuitulevyjen puristindivisioonan hankinnasta.

Heikon kysynnän, kovan hintakilpailun ja liiketoimintojen rakennemuutostarpeiden
vuoksi kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueella karsittiin kustannuksia. Myös
sulautumisesta johtuvien toimintojen päällekkäisyyksien purku aloitettiin.
Myyntikonttoreiden yhdistäminen vähentää konttoreiden määrää 12:lla. Yhteensä
henkilöstön vähennystarve on arviolta yli 1 000 henkilöä, josta suurin osa on seurausta
toiminnan sopeuttamisesta ja rakennemuutoksista.

Kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alueella käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut
sulautumisen seurauksena syntyneiden päällekkäisyyksien purkamiseksi. Karhulassa
ja Porissa neuvotellaan sellunkuivatusliiketoiminnan siirtämisestä muiden
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sellutoimintojen yhteyteen Poriin. Tampereella ja Valkeakoskella neuvotellaan
massankäsittelyliiketoiminnan keskittämisestä Valkeakoskelle. Myös
myyntikonttoreiden ja huoltotoimintojen yhdistämisen aiheuttamat järjestelyt ovat
käynnissä eri puolilla maailmaa. Samanaikaisesti aloitettiin sekä suunnitelmien teko
että yhteistoimintaneuvottelut useissa muissakin yksiköissä kustannustehokkuuden
parantamiseksi ja resurssien sopeuttamiseksi markkinatilanteeseen. Neuvottelut
aloitettiin kartonkikoneliiketoiminnan keskittämisestä Karlstadiin ja Jyväskylään sekä
Tampereen yksikön ja Inkeroisten koepaperikoneen sulkemisesta. Karhulassa
neuvotellaan uusiin paperikoneisiin liittyvän valmistuksen siirtämisestä Jyväskylään,
jolloin Karhulasta tulisi pääasiassa huoltoyksikkö. Lisäksi neuvotellaan
paperikoneliiketoiminnan kustannustehokkuuden parantamisesta Jyväskylässä,
Nastolan ja Loviisan yksiköiden yhdistämisestä ja Växjön ja Tukholman konttoreiden
siirtämisestä Sundsvalliin. Valtaosa henkilöstövähennyksistä ja muista
sopeuttamistoimista tehdään vuoden loppuun mennessä.

AUTOMAATIO- JA SÄÄTÖTEKNOLOGIA

Automaatio- ja säätöteknologian liiketoiminta-alue (Neles Automation) kehittää,
suunnittelee ja toimittaa prosessiteollisuuden automaatio- ja kenttälaiteratkaisuja.
Tärkeimmät asiakkaat ovat sellu- ja paperiteollisuus sekä muu prosessiteollisuus ja
energiateollisuus eli lähinnä voimantuotanto, öljynjalostus-, petrokemian- ja
kemianteollisuus. Liiketoiminta-alue muodostuu viidestä divisioonasta: Field Controls
toimittaa venttiilejä ja mittauslaitteita prosessien kenttäsäätöön ja mittaukseen. Paper
Automation toimittaa paperintuotannon automaatio- ja informaatiojärjestelmiä. Control
Systems toimittaa vastaavia järjestelmiä sellu-, energia- ja muulle
prosessiteollisuudelle. Sage Systems toimittaa öljyn ja kaasun sekä sähkönsiirron
kaukokäyttöjärjestelmiä ja Jamesbury automaatti- ja käsikäyttöisiä venttiilejä.

Tammi-kesäkuun liikevaihto säilyi samalla tasolla viime vuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna ja oli 279 miljoonaa euroa (281 milj. e). Automaatiojärjestelmien ja
kaukokäyttöjärjestelmien toimitukset kasvoivat, mutta kenttälaitteiden eli
säätöventtiilien ja prosessimittausjärjestelmien toimitukset jäivät viime vuoden
vastaavaa jaksoa pienemmiksi. Tammi-kesäkuun liikevoitto oli lähes samaa tasoa kuin
viime vuoden vastaavana jaksona eli 5,4 miljoonaa euroa (5,2 milj. e).

Markkinatilanne jatkui tammi-kesäkuussa viime vuoden lopun vaatimattomalla tasolla.
Sellu- ja paperiteollisuuden investointien vähäisyys heikensi automaatio- ja
säätöteknologian tuotteiden kysynnän kasvua. Myös energia- ja kemianteollisuus siirsi
investointejaan. Automaatiojärjestelmien kysyntä oli hyvä Pohjois-Amerikassa ja
Euroopassa, kun taas uusista kenttälaitetilauksista suurin osa saatiin Euroopasta.
Aasian markkinoilla kysyntä jatkui vaimeana.

Uusia tilauksia saatiin lähes saman verran kuin viime vuoden vastaavan jakson aikana
eli 294 miljoonan euron arvosta (299 milj. e). Saadut tilaukset painottuivat edelleen
automaatiojärjestelmiin. Kaukokäyttöjärjestelmien kysyntä oli vilkasta ja tilauksia
saatiin viime vuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Kenttälaitteiden kysyntä oli viime
vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna heikompi. Tilauskanta vahvistui 14 prosenttia
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vuoden lopun tilanteesta ja oli kesäkuun lopussa 219 miljoonaa euroa (31.12.1998:
192 milj. e).

Markkinatilanteen ja heikon tuloskehityksen vuoksi liiketoiminta-alueella ryhdyttiin
toimenpiteisiin liiketoiminnan sopeuttamiseksi kysyntään. Myös sulautumisesta
johtuvien  päällekkäisten toimintojen purku aloitettiin. Automaatio- ja
säätöteknologiassa henkilöstön vähennystarve on arviolta 350 henkilöä, josta noin
puolet on seurausta sulautumisesta. Myyntikonttoreiden yhdistäminen merkitsee noin
20 myyntikonttorin sulkemista niissä maissa, joissa automaatio- ja säätöteknologialla
on ollut useita toimipisteitä. Lopulliset päätökset henkilöstövähennyksistä tehdään
aiemmin ilmoitettujen suunnitelmien mukaisesti loppuvuoden aikana.

KONETEKNOLOGIA

Koneteknologian liiketoiminta-alue jakautuu neljään ryhmään: metsäkoneet
(Timberjack), kivenmurskaimet (Nordberg), koneiden ja komponenttien valmistus
(Metso) sekä autonvalmistus (Valmet Automotive). Timberjack on maailman johtava
metsäkonevalmistaja, jonka koneita käytetään puun kaadossa, kuljetuksessa ja
lastauksessa. Nordberg on niin ikään omalla alallaan maailman johtava valmistaja,
joka on erikoistunut kiven ja muiden vastaavien materiaalien murskaukseen,
jauhatukseen ja lajitteluun. Koneiden ja komponenttien valmistus on keskittynyt
mekaanisten ja hydraulisten voimansiirtolaitteiden sekä koneenrakennuksen valmistus-
ja asiantuntijapalveluihin. Valmet Automotive on erikoisautojen sopimusvalmistaja.

Metsäkoneiden liikevaihto laski 26 prosenttia 209 miljoonaan euroon (282 milj. e).
Liikevaihdon lasku johtui kysynnän voimakkaasta heikkenemisestä ja tammi-kesäkuun
toimitusmäärien pienentymisestä erityisesti Pohjois-Amerikan markkinoilla. Liikevoitto
oli 8,5 miljoonaa euroa (25,4 milj. e). Uusia metsäkonetilauksia saatiin 24 prosenttia
viime vuoden vastaavaa jaksoa vähemmän eli 214 miljoonan euron arvosta (280 milj.
e). Metsäkoneryhmän kapasiteetin käyttöaste jäi erittäin alhaiseksi Pohjois-
Amerikassa, missä myös tehtiin toimenpiteitä kapasiteetin sopeuttamiseksi ja
kustannusten alentamiseksi. Metsäkoneryhmän Euroopan tehtailla kapasiteetin
käyttöaste nousi hyvälle tasolle jakson aikana, sillä toimitusmäärät Venäjälle ja
Tyynenmeren alueelle kasvoivat. Tilauskanta vahvistui 60 prosenttia vuoden lopun
tilanteesta ja oli kesäkuun lopussa 72 miljoonaa euroa (31.12.1998: 45 milj. e).
Keväällä 1999 tehdyt aiesopimukset uusiseelantilaisen Waratah Groupin ja
yhdysvaltalaisen Siiro Equipmentin ostosta toteutettiin. Waratahista muodostettiin uusi
metsäkoneiden lisälaitteiden divisioona, jonka toiminta käynnistyi suunnitelmien
mukaisesti.

Kivenmurskainten liikevaihto nousi hieman ja oli 237 miljoonaa euroa (232 milj. e).
Liikevoitto oli 10 miljoonaa euroa (16,5 milj. e). Liikevoiton lasku johtui lähinnä
korkeampikatteisten kaivostoimitusten vähäisestä määrästä sekä rakennemuutoksiin
liittyvistä kertaluonteisista kustannuksista. Uusia murskaintilauksia saatiin 5 prosenttia
viime vuoden tammi-kesäkuuta vähemmän eli 237 miljoonan euron arvosta (250 milj.
e). Rakennus- ja maanrakennusteollisuudelle toimitettavien seulonta- ja
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murskainlaitteiden kysyntä säilyi edelleen hyvänä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
Kaivostuotteiden kysyntä jatkui vaatimattomana perinteisillä markkina-alueilla
tärkeimpien mineraalien heikon kysynnän ja alhaisten hintojen seurauksena. Tammi-
kesäkuussa murskainliiketoiminta sai kuitenkin joitakin kaivostilauksia uusilta
markkina-alueilta, kuten Intiasta, Tansaniasta ja Meksikosta. Kesäkuun lopun
tilauskanta oli vuoden vaihteen tasolla eli 90 miljoonaa euroa (31.12.1998: 92 milj. e).
Katsauskauden aikana ostettiin pohjoisirlantilainen Masterskreen International, joka on
erikoistunut liikuteltavien seulojen valmistukseen. Useissa yksiköissä Suomessa,
Etelä-Afrikassa, Brasiliassa sekä Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa tehdään
kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, joiden seurauksena
henkilöstön määrä vähenee kuluvan vuoden aikana yli 200 henkilöllä.

Koneiden ja komponenttien valmistuksen liikevaihto kasvoi 13 prosenttia viime vuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 53 miljoonaa euroa (47 milj. e). Liikevaihdon
nousu johtui tuuliturbiinivaihteiden ja pulverimetallurgisten komponenttien kasvaneista
toimitusmääristä. Uusia tilauksia saatiin 2 prosenttia viime vuoden vastaavaa jaksoa
enemmän eli 52 miljoonan euron arvosta (51 milj.e). Erityisesti tuuliturbiinivaihteiden,
hydraulimoottoreiden ja pulverimetallurgisten komponenttien tilausmäärät kasvoivat.
Sen sijaan konepajavalmistuksen tilaukset vähenivät huomattavasti. Valmet-Rauman
sisäiset toimitukset kattoivat kolmanneksen ryhmän liikevaihdosta.

Autonvalmistuksen liikevaihto laski 13 prosenttia 58 miljoonaan euroon (67 milj. e).
Liikevaihdon pienentyminen viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna johtui siitä,
että vuoden 1998 vastaavaan jaksoon sisältyi eräiden kokoonpanosopimusten
päättymiseen liittyviä tuloutuksia. Tammi-kesäkuussa valmistettiin 18 371 autoa
(17 392), joista suurin osa oli avoautoja. Toiminnan kannattavuus jatkui hyvänä tammi-
kesäkuussa. Keväällä käynnistyi Saabin urheilullisen erikoisversion, Saab 9-3 Viggenin
tuotanto.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Valmet-Rauman saamien uusien tilausten määrä oli tammi-kesäkuussa pienempi viime
vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Alkuvuoden matalista toimitusmääristä johtuen
tilauskanta kuitenkin kasvoi jakson aikana hieman vuoden vaihteesta.
Markkinatilanteen ei odoteta merkittävästi parantuvan lähitulevaisuudessa.

Sellu- ja paperiteollisuuden kysyntätilanne on jatkunut heikkona ja erityisesti suurten
projektin kysyntä oli vähäistä. Investointilaman arvioidaan edelleen rajoittavan kuitu- ja
paperiteknologian sekä automaatio- ja säätöteknologian tuotteiden kysyntää vuoden
1999 toisella puoliskolla, vaikka korvausinvestointien, prosessinosien uusintojen sekä
varaosa- ja huoltopalveluiden kysynnän uskotaankin jatkuvan kohtuullisen hyvänä.

Metsäkoneiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä Euroopassa. Pohjois-Amerikan
heikon metsäkonekysynnän arvioidaan jatkuvan vaimeana vuoden viimeiseen
neljännekseen asti.
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Rakennus- ja maanrakennusteollisuuden investointihalukkuuden arvioidaan jatkuvan
hyvänä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa myös vuoden toisella puoliskolla ja pitävän
yllä tasaista seulonta- ja murskaintuotteiden kysyntää. Kaakkois-Aasian ja Etelä-
Amerikan markkinoilla kysynnän ei arvioida paranevan, eikä kaivosteollisuuden
investoinneissa odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa.

Energia- ja kemianteollisuuden investointikysynnässä ei odoteta merkittäviä muutoksia
lähiaikoina, minkä arvioidaan rajoittavan automaatio- ja säätöteknologian tuotteiden
kysyntää myös vuoden 1999 toisella puoliskolla.

Valmet-Rauman vuoden 1999 tuloksen arvioidaan heikentyvän selvästi viime vuodesta
ja tuloksen ennen satunnaiseriä ja veroja jäävän alle puoleen edellisen vuoden
tasosta. Sulautumisen synergiaetujen saavuttamiseksi tarvittavien sekä suunniteltuun
rakennemuutokseen ja toiminnan sopeuttamiseen liittyvien kertakustannusten
vähentämisen jälkeen tuloksen ennen satunnaiseriä ja veroja arvioidaan jäävän
nollatasolle.

Elokuussa 1999

Hallitus
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VALMET-RAUMA OYJ
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.1999

PRO FORMA
TULOSLASKELMA
(Osavuosikatsaus on
tilintarkastamaton)

4-6/99 4-6/98 1-6/99 1-6/98 1-12/98
Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e

Liikevaihto  852 1 008 1 583 1 913 3 695
Hankinnan ja valmistuksen kulut - 633 - 729 -1 188 -1 397 -2 696
Bruttokate  219  279  395  516  999
Liiketoiminnan muut kulut - 209 - 199 - 394 - 391 - 753

Liikevoitto  10  80  1  125  246
Rahoitustuotot ja -kulut - 4  6  2  8  2

Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksista

 2  2  2  2  3

Tulos ennen satunnaiseriä ja
veroja

 8  88  5  135  251

Satunnaiset tuotot ja kulut - 0  0  4  0 - 2

Tulos ennen veroja  8  88  9  135  249
Välittömät verot - 2 - 22 - 2 - 35 - 63
Vähemmistöosuus  1  0 - 0 - 1 - 2
Tilikauden tulos  7  66  7  99  184
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PRO FORMA KONSERNITASE
30.06.99 30.06.98 31.12.98

Milj.e Milj.e Milj.e

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset
sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet  250  239  224
Aineelliset hyödykkeet  643  639  635

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset

 182  208  194

Kattamaton eläkevastuu  0  15  12

Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus  448  481  407
Saamiset 1 252 1 023 1 025
Rahat ja pankkisaamiset ja lyhytaikaiset
sijoitukset

 206  274  301

Vastaavaa yhteensä 2 981 2 879 2 798

Osakepääoma  228  228  228
Muu oma pääoma  944  943  978
Vähemmistöosuus  9  8  10

Pitkäaikainen vieras pääoma  506  471  477
Lyhytaikainen vieras pääoma 1 294 1 229 1 105

Vastattavaa yhteensä 2 981 2 879 2 798

Korollinen nettovelka
Pitkäaikaiset korolliset lainat  464  389  412
Lyhytaikaiset korolliset lainat  297  217  161

Rahat ja pankkisaamiset ja lyhytaikaiset
sijoitukset

- 206 - 273 - 301

Muut korolliset saamiset - 104 - 58 - 94
Yhteensä  451  275  178
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PRO FORMA  KASSAVIRTALASKELMA
4-6/99 4-6/98 1-6/99 1-6/98 1-12/98
Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e

Liiketoiminta:
Tilikauden tulos  7  66  7  99  184
Tilikauden voiton ja liiketoiminnan
kassavirran oikaisuerät:
    Poistot  31  35  65  68  131
    Voitot (-) ja tappiot (+) sijoituksista  0 - 9  0 - 9 - 9
    Valuuttakurssivoitot (-) ja -tappiot (+)  0 - 10  19 - 4 - 16
    Muut  5 - 1 - 8  2  7
Käyttöpääoman muutos - 69 - 130 - 157 - 162 - 202
Liiketoiminnan kassavirta - 26 - 49 - 74 - 6  95

Investointitoiminta:
    Käyttöomaisuusinvestoinnit - 25 - 26 - 48 - 52 - 133
    Käyttöomaisuuden myynnit  2  11  5  16  28
    Yritysostot - 17 - 1 - 30 - 16 - 24
    Tytär- ja osakkuusyhtiöiden myynnit  1  6  1  6  10
    Osakemyynnit  0  21  0  25  40
    Muut - 1  4 - 1  3  0
Investointitoiminnan kassavirta - 40  15 - 73 - 18 - 79

Rahoitustoiminta:
    Maksetut osingot - 80 - 74 - 80 - 74 - 74
    Ulkomaisten tytäryhtiöiden
    omien pääomien suojaus

 0 - 1  4 - 1 - 1

    Lainojen nostot ja lyhennykset, netto  106  13  122  62  55
    Muut - 8 - 1 - 6 - 2 - 1
Rahoitustoiminnan kassavirta  18 - 63  40 - 15 - 21

Rahojen ja lyhytaikaisten sijoitusten
kurssimuutos

 4 - 5  12 - 2 - 9

Rahojen ja lyhytaikaisten sijoitusten
lisäys (+) vähennys(-)

- 44 - 102 - 95 - 41 - 14

Rahat ja lyhytaikaiset sijoitukset
vuoden alussa

 250  376  301  315  315

Rahat ja lyhytaikaiset sijoitukset
kauden lopussa

 206  274  206  274  301
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TUNNUSLUVUT
30.06.99 30.06.98 31.12.98

Tulos/osake, EUR 0,02 0,72 1,37
Oma pääoma/osake, EUR 8,63 8,62 8,88
Oman pääoman tuotto (ROE), % 0,5 17,6 16,1
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 2,2 18,4 16,5
Omavaraisuusaste, % 42,0 42,7 45,4
Nettovelkaisuusaste, % 38,2 23,4 14,6
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
(1 000 kpl)

135 826 135 826 135 826

VASTUUSITOUMUKSET
30.06.99 31.12.98

Milj.e Milj.e

Vastuut omasta velasta 2 6
Muut pantit ja sitoumukset 15 15
Vastuut ja takaukset osakkuusyhtiöiden
puolesta

0 1

Takaukset muiden puolesta 4 6
Leasing-sitoumukset 116 123

JOHDANNAISSOPIMUSTEN
SOPIMUSMÄÄRÄT

30.06.99 31.12.98
Milj.e Milj.e

Termiinisopimukset 704 1 256
Koronvaihtosopimukset 112 129
Koronvaihto- ja
valuutanvaihtosopimukset

50 50

Valuutanvaihtosopimukset 219 194
Optiosopimukset 39 34
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KÄYTETYT VALUUTTAKURSSIT

1-6/99 1-6/98 1-12/98 30.06.99 30.06.98 31.12.98

USD (Yhdysvaltain
dollari)

1,0864 1,0850 1,1126 1,0328 1,0824 1,1667

SEK (Ruotsin kruunu) 8,9071 8,5797 8,8347 8,7470 8,6295 9,4874
GBP (Englannin punta) 0,6718 0,6580 0,6719 0,6563 0,6504 0,7055
CAD (Kanadan dollari) 1,6212 1,5601 1,6461 1,5262 1,5893 1,8061

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

4-6/99 4-6/98 1-6/99 1-6/98 7/98 - 6/99 1-12/98
Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e

Kuitu- ja paperiteknologia 422 547 784 1 034 1 699 1 949
Automaatio- ja
säätöteknologia

156 161 279 281 596 597

Koneteknologia 297 320 557 628 1 140 1 211
Liiketoimintojen välinen
laskutus

-23 -20 -37 -30 -69 -62

Valmet-Rauma yhteensä 852 1 008 1 583 1 913 3 366 3 695

LIIKEVOITTO
LIIKETOIMINNOITTAIN

4-6/99 4-6/98 1-6/99 1-6/98 7/98 - 6/99 1-12/98
Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e

Kuitu- ja paperiteknologia -6,8 31,6 -14,9 62,4 34,2 111,5
Automaatio- ja
säätöteknologia

7,7 10,0 5,4 5,2 37,7 37,5

Koneteknologia 18,4 39,4 29,0 61,9 75,2 108,1
Konsernihallinnon
kustannukset ja muut

-8,5 -0,6 -18,1 -5,0 -22,9 -11,1

Valmet-Rauma yhteensä 10,8 80,4 1,4 124,5 124,2 246,0
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SAADUT TILAUKSET
LIIKETOIMINNOITTAIN

4-6/99 4-6/98 1-6/99 1-6/98 7/98 - 6/99 1-12/98
Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e

Kuitu- ja paperiteknologia 489 474 867 830 1 755 1 718
Automaatio- ja
säätöteknologia

137 155 294 299 583 588

Koneteknologia 279 319 579 648 1 101 1 170
Liiketoimintojen väliset saadut
tilaukset

-14 -18 -35 -42 -70 -77

Valmet-Rauma yhteensä 891 930 1 705 1 735 3 369 3 399

HENKILÖSTÖ
LIIKETOIMINNOITTAIN

30.06.99 30.06.98 31.12.98

Kuitu- ja paperiteknologia 11 060 11 589 10 807
Automaatio- ja
säätöteknologia

4 548 4 610 4 440

Koneteknologia 7 474 7 596 7 535
Muut 235 248 282
Valmet-Rauma yhteensä 23 317 24 043 23 064

PRO FORMA
VUOSINELJÄNNESTIEDOT

LIIKEVAIHTO
LIIKETOIMINNOITTAIN

4-6/98 7-9/98 10-12/98 1-3/99 4-6/99
Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e

Kuitu- ja paperiteknologia 547 426 489 362 422
Automaatio- ja
säätöteknologia

161 140 177 123 156

Koneteknologia 320 266 317 260 297
Liiketoimintojen välinen
laskutus

-20 -16 -16 -14 -23

Valmet-Rauma yhteensä 1 008 816 967 731 852
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LIIKEVOITTO
LIIKETOIMINNOITTAIN

4-6/98 7-9/98 10-12/98 1-3/99 4-6/99
Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e

Kuitu- ja paperiteknologia 31,6 18,9 30,2 -8,1 -6,8
Automaatio- ja
säätöteknologia

10,0 8,5 23,8 -2,3 7,7

Koneteknologia 39,4 23,1 23,1 10,6 18,4
Konsernihallinnon
kustannukset  ja muut

-0,6 -3,5 -1,3 -9,6 -8,5

Valmet-Rauma yhteensä 80,4 47,0 75,8 -9,4 10,8

SAADUT TILAUKSET
LIIKETOIMINNOITTAIN

4-6/98 7-9/98 10-12/98 1-3/99 4-6/99
Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e Milj.e

Kuitu- ja paperiteknologia 474 468 420 378 489
Automaatio- ja
säätöteknologia

155 140 149 157 137

Koneteknologia 319 264 258 300 279
Liiketoimintojen väliset
saadut tilaukset

-18 -18 -17 -21 -14

Valmet-Rauma yhteensä 930 854 810 814 891
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RAUMA OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.1999

Liikevaihto

Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto laski 15 prosenttia viime vuoden vastaavasta
ajanjaksosta ja oli 769 miljoonaa euroa (908 milj. euroa).

Kannattavuus

Konsernin liikevoitto oli 19 miljoonaa euroa (67 milj. euroa). Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja oli 10 miljoonaa euroa (61 milj. euroa) ja katsauskauden tulos ilman
satunnaiseriä 7 miljoonaa euroa (43 milj. euroa). Tulos osaketta kohti oli 0,14 euroa
(0,82 euroa). Sitoutuneen pääoman tuotto oli 5,6 prosenttia (19,4 %) ja oman
pääoman tuotto 3 prosenttia (17,1 %).

Rahoitus

Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 12 miljoonaa euroa negatiivinen (17 milj. euroa
negatiivinen). Korolliset nettovelat olivat yhteensä 225 miljoonaa euroa (31.12.1998:
128 milj. euroa). Nettovelkaisuusaste eli nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli
44,7 prosenttia (31.12.1998: 25,8 %). Konsernin omavaraisuusaste oli 41,1 prosenttia
(31.12.1998: 44,5 %).

Verot

Veroina on kirjattu katsausjakson tulosta vastaavat verot.

Laskentaperiaatteiden yhdenmukaistaminen

Rauma Oyj:n ja Valmet Oyj:n laskentaperiaatteiden yhdenmukaistamisesta aiheutuvat
kertaluonteiset tulosvaikutteiset erät on kirjattu satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin.

Rauma Oyj:n osalta satunnaisiin kuluihin on kirjattu eläkevastuita 1 miljoonaa euroa.
Pitkäaikaisten projektien osatuloutusperiaatteiden yhdenmukaistamisesta johtuen
Rauma-konsernin taseen loppusumma 31.12.1998 on muuttunut 1 152 miljoonasta
eurosta 1 135 miljoonaan euroon.

Elokuussa 1999

Hallitus
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Rauma Oyj ja Valmet Oyj sulautuivat 1.7.1999 Valmet-Rauma Oyj:ksi. Liiketoimintojen
osavuosikatsaustiedot sisältyvät samanaikaisesti julkistettavaan Valmet-Rauman pro
forma –osavuosikatsaukseen

Seuraava osavuosikatsaus

Tämä on Rauma Oyj:n viimeinen osavuosikatsaus. Valmet-Rauman tammi-syyskuun
osavuosikatsaus julkaistaan 10.11.1999.

KONSERNITULOSLASKELMA
(Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton)

1-6/99 1-6/98 1-12/98
Milj.e Milj.e Milj.e

Liikevaihto 769 908 1 736
Hankinnan ja valmistuksen kulut -546 -638 -1 219

Bruttokate 223 270 517
Liiketoiminnan muut kulut -204 -203 -399

Liikevoitto 19 67 118
Rahoitustuotot ja -kulut -9 -6 -12
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 0 0

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 10 61 106
Satunnaiset tuotot ja kulut -1 0 -3

Tulos ennen veroja 9 61 103
Välittömät verot -3 -18 -33
Vähemmistöosuus 0 0 0

Katsauskauden tulos 6 43 70
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KONSERNITASE

30.06.99 30.06.98 31.12.98
Milj.e Milj.e Milj.e

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset
sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet 132 129 114
Aineelliset hyödykkeet 240 232 229
Käyttöomaisuusarvopaperit
ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 35 35 32
Kattamaton eläkevastuu 0 0 0

Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus 364 401 334
Saamiset 434 402 383
Rahat ja pankkisaamiset ja lyhytaikaiset
sijoitukset

47 52 43

Vastaavaa yhteensä 1 252 1 251 1 135

Osakepääoma 89 89 89
Muu oma pääoma 414 419 407
Vähemmistöosuus 1 0 0

Pitkäaikainen vieras pääoma 138 101 132
Lyhytaikainen vieras pääoma 610 642 507

Vastattavaa yhteensä 1 252 1 251 1 135

TUNNUSLUVUT
30.06.99 30.06.98 31.12.98

Tulos/osake, EUR 0,14 0,82 1,37
Oma pääoma/osake, EUR 9,49 9,59 9,37
Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,0 17,1 14,5
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 5,6 19,4 17,1
Omavaraisuusaste, % 41,1 43,0 44,5
Nettovelkaisuusaste, % 44,7 24,6 25,8
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1 000 kpl) 53 000 53 000 53 000
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VASTUUSITOUMUKSET

30.06.99 31.12.98
Milj.e Milj.e

Vastuut omasta velasta 1 1
Muut pantit ja sitoumukset 7 8
Vastuut ja takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta 0 0
Takaukset muiden puolesta 3 5
Leasing-sitoumukset 42 49

JOHDANNAISSOPIMUSTEN SOPIMUSMÄÄRÄT

30.06.99 31.12.98
Milj.e Milj.e

Termiinisopimukset 340 882
Koronvaihtosopimukset 62 79
Koronvaihto- ja valuutanvaihtosopimukset 0 0
Valuutanvaihtosopimukset 147 130
Optiosopimukset 39 34
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VALMET OYJ

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.1999

Liikevaihto

Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto laski 19 prosenttia viime vuoden vastaavasta
ajanjaksosta ja oli 814 miljoonaa euroa (1 005 milj. euroa).

Kannattavuus

Konsernin liiketulos oli 18 miljoonaa euroa tappiollinen (57 milj. euroa voitollinen).
Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 5 miljoonaa euroa tappiollinen (73 milj. euroa
voitollinen)  ja katsauskauden tulos ilman satunnaiseriä oli 5 miljoonaa euroa
tappiollinen (55 milj. euroa voitollinen). Tulos osaketta kohti oli 0,06 euroa negatiivinen
(0,70 euroa positiivinen). Sitoutuneen pääoman tuotto oli 0,2 prosenttia negatiivinen
(17,3 % positiivinen) ja oman pääoman tuotto 1,3 prosenttia negatiivinen (17,4 %
positiivinen).

Rahoitus

Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 62 miljoonaa euroa negatiivinen (11 milj. euroa
positiivinen). Korolliset nettovelat olivat yhteensä 226 miljoonaa euroa (31.12.1998: 49
milj. euroa). Nettovelkaisuusaste eli nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli 33,4
prosenttia (31.12.1998: 6,8 %). Konsernin omavaraisuusaste oli 42,7 prosenttia
(31.12.1998: 46,1 %).

Verot

Veroina on kirjattu katsausjakson tulosta vastaavat verot.

Laskentaperiaatteiden yhdenmukaistaminen

Valmet Oyj:n ja Rauma Oyj:n laskentaperiaatteiden yhdenmukaistamisesta aiheutuvat
kertaluonteiset tulosvaikutteiset erät on kirjattu satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin.

Valmet Oyj:n osalta satunnaisiin tuottoihin on kirjattu käyttöomaisuusinvestointien
korkoja 6 miljoonaa euroa ja laskennallisia verosaatavia 17 miljoonaa euroa.
Satunnaisiin kuluihin on kirjattu eläkevastuita 8 miljoonaa euroa ja liikearvoa 9
miljoonaa euroa. Taseen käyttöomaisuuden 12 miljoonan euron arvonkorotukset on
purettu.

Elokuussa 1999

Hallitus
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Valmet Oyj ja Rauma Oyj sulautuivat 1.7.1999 Valmet-Rauma Oyj:ksi. Liiketoimintojen
osavuosikatsaustiedot sisältyvät samanaikaisesti julkistettavaan Valmet-Rauman pro
forma -osavuosikatsaukseen.

Seuraava osavuosikatsaus

Tämä on Valmet Oyj:n viimeinen osavuosikatsaus. Valmet-Rauman tammi-syyskuun
osavuosikatsaus julkaistaan 10.11.1999.

VALMET OYJ
(Luvut ovat tilintarkastamattomia)

KONSERNITULOSLASKELMA, Milj. e
1.1.-
30.6.

1.1.-
30.6.

1.1.-
31.12.

1999 1998 1998

Liikevaihto 814 1 005 1 959
Hankinnan ja valmistuksen kulut -642 -759 -1 477
Bruttokate 172 246 482
Liiketoiminnan muut kulut -190 -189 -354

Liikevoitto -18 57 128
Rahoitustuotot ja -kulut 11 14 15
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 2 2 3

Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja -5 73 146
Satunnaiset tuotot ja kulut 6 0 0
Tulos ennen veroja 1 73 146
Välittömät verot 0 -17 -30
Vähemmistöosuus 0 -1 -2

Katsauskauden tulos 1 55 114
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KONSERNITASE, Milj. e 30.6. 30.6. 31.12.
1999 1998 1998

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet 118 110 110
Aineelliset hyödykkeet 403 407 406
Käyttöomaisuusarvopaperit
ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 147 173 162
Kattamaton eläkevastuu 0 15 12

Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus 83 80 73
Saamiset 819 621 642
Rahat ja pankkisaamiset ja lyhytaikaiset
sijoitukset

159 222 258

Vastaavaa yhteensä 1 729 1 628 1 663

Osakepääoma 143 143 143
Muu oma pääoma 526 520 567
Vähemmistöosuus 8 7 10

Pitkäaikainen vieras pääoma 368 370 346
Lyhytaikainen vieras pääoma 684 588 597

Vastattavaa yhteensä 1 729 1 628 1 663

TUNNUSLUVUT 30.6. 30.6. 31.12.
1999 1998 1998

Tulos/osake, EUR -0,06 0,70 1,45
Oma pääoma/osake, EUR 8,57 8,48 9,09
Oman pääoman tuotto (ROE), % -1,3 17,4 16,8
Sitoutuneen pääoman tuotto
(ROCE), %

-0,2 17,3 15,8

Omavaraisuusaste, % 42,7 42,5 46,1
Nettovelkaisuusaste, % 33,4 22,4 6,8
Osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä (1 000 kpl)

78 100 78 100 78 100
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VASTUUSITOUMUKSET, Milj. e 30.6. 31.12.
1999 1998

Vastuut omasta velasta 1 5
Muut pantit ja sitoumukset 8 7
Vastuut ja takaukset osakkuusyhtiöiden puolesta 0 1
Takaukset muiden puolesta 1 1
Leasing-sitoumukset 74 74

JOHDANNAISSOPIMUSTEN SOPIMUSMÄÄRÄT,
Milj. e

30.6.
1999

31.12.
1998

Termiinisopimukset 364 374
Koronvaihtosopimukset 50 50
Koronvaihto- ja valuutanvaihtosopimukset 50 50
Valuutanvaihtosopimukset 72 64
Optiosopimukset 0 0


