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Liikevaihto, MEUR

Omavaraisuusaste, %

Liikevoitto, MEUR

Sijoitetun pääoman 
tuotto-%, p.a.

Tulos ennen veroja, MEUR

Liikevaihdon jakauma
toimialoittain 1-3/2008

Sahaliiketoiminta

Huonekaluliike-
toiminta 

Talonrakentaminen

Hoivapalvelut

Muut toiminnot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT GRAAFIT 

Osakekohtainen oma pääoma,  

EUR

Tulos/Osake, laimentamaton,

EUR

Osakekannan markkina-arvo, 

MEUR

Henkilöstön lukumäärä,

keskimäärin

Bruttoinvestoinnit, 
MEUR

2004             2005             2006             2007             2008 (3 kk)

71,7
91,9

213,9

125,5

62,9

76,5 %
85,1 %

20,0 %

32,9 %

60,1 %

997

387
319

570

866

48,8

15,9

5,7

34,4

14,3

13,0
15,7

9,3

1,5

5,1

0,01

0,03

0,07
0,06

0,07

661,3

32,7 54,4
163,2

817,9

5,4 %

21,2 % 17,7 %

8,8 %

25,4 %

4,14,0

8,5
12,2

19,2

1,37

0,16 0,26

1,41

0,42

,

,
,

33 %

8 %

1 %

23 %

35 %
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TIIVISTELMÄ

KONSERNIN AVAINLUVUT:

MEUR Q1/2008 Q1/2007 2007

3 kk / 31.3.2008 3 kk / 31.3.2007 12 kk / 31.12.2007

Liikevaihto 62,9 36,8 213,9

Jatkuvan toiminnan liikevoitto 4,0 3,0 19,2

Venäjän investointiprojektien liikevoitto -2,5 -0,9 -3,5

Liikevoitto yhteensä 1,5 2,1 15,7

% liikevaihdosta 2,3 % 5,8 % 7,3 %

Voitto ennen veroja 4,1 2,0 19,2

% liikevaihdosta 6,5 % 5,4 % 9,0 %

Oman pääoman tuotto (ROE), %* 2,5 % 4,9 % 5,8 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %* 5,4 % 11,1 % 8,8 %

Omavaraisuusaste, % 76,5 % 47,2 % 85,1 %

Osakekohtainen tulos, EUR 

(laimentamaton)
0,01 0,00 0,06

Osakekohtainen tulos, EUR (laimennettu) 0,01 0,00 0,06

Osakekohtainen oma pääoma, EUR 1,37 0,43 1,41

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän 

keskiarvo tilikauden aikana, laimentamaton 

(1.000 kpl)

290 034 137 871 217 889

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän 

painotettu keskiarvo tilikauden aikana, lai-

mennettu, (1.000 kpl)

300 084 142 336 221 432

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 

tilikauden lopussa, (1.000 kpl)
290 034 139 616 290 034

* Kolmen kuukauden luvut on annualisoitu vastaamaan vuotuista tuottoa
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TOIMITUSJOHTAJA MATTI VIKKULA:

”Ensimmäisen vuosineljänneksen merkittävin tapah-

tuma oli päätös ryhtyä etsimään Venäjälle tehtävälle 

saha- ja selluinvestoinnille uutta sijoituspaikkaa. 

Investointi-ilmapiiri muuttui Kostroman alueella 

ratkaisevasti eikä edellytyksiä investoinnin jatkoval-

misteluille sinne enää ollut olemassa. Uuden sijoi-

tuspaikan kartoitustyö on edennyt hyvin ja Uralin 

länsipuolella on useita mahdollisia sijoituspaikkoja.”

”Venäjän metsäsektorin kehittämiseen liittyvät in-

vestointiprojektit ovat yleisesti edenneet Venäjän 

Federaation odotuksia hitaammin. Suurien metsäte-

ollisuusinvestointien keskeinen haaste on puuraaka-

aineen ja siten hakkuuoikeuksien varmistaminen 

sekä kuljetuksiin liittyvän infrastruktuurin kehittämi-

sen varmistaminen.”

”Talonrakennusliiketoiminnan ensimmäinen vuosi-

neljännes oli hyvä, sahaamisessa toimialan yleisen 

markkinatilanteen johdosta kannattavuus heikkeni.”

”Vertailukelpoisesti liikevaihto oli edellisen vuoden 

ensimmäisen vuosineljänneksen tasolla ja kannatta-

vuus oli liikevoittotasolla edellisen vuoden ensimmäi-

seen vuosineljännekseen nähden heikompi Venäjän 

investointiprojektien kulujen ja sahaliiketoimintaryh-

män heikentyneen kannattavuuden vuoksi.”
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YHTEENVETO TALOUDELLISESTA 

KEHITYKSESTÄ

Ruukki Group -konsernin liikevaihto 1-3/2008 oli 

62,9 Me (1-3/2007: 36,8 Me). Liikevaihto kasvoi 

noin 71 %. Vertailukelpoinen liikevaihto edelliseen 

vuoteen verrattuna oli noin 1 % korkeampi.

Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa jakau-

tui liiketoimintasegmenttien kesken seuraavasti, 

%-osuus: sahaliiketoiminta 35 % (34 %), huone-

kaluliiketoiminta 33 % (13 %), talonrakentaminen 

23 % (38 %), hoivapalvelut 8 % (10 %). 

Liikevaihdosta noin 47 % (1-3/2007: 30 %) suun-

tautui vientiin.

Katsauskauden liikevoitto oli 1,5 Me (1-3/2007: 

2,1 Me) el i  2,3 % (5,8 %) l i ikevaihdosta. 

Vertailukelpoinen li ikevoitto oli noin 0,2 Me 

(2,1 Me), kun yritysjärjestelyjen vaikutus on elimi-

noitu pois.

Katsauskauden 1-3/2008 liikevoittoon sisältyy 

Venäjällä tapahtuvista investointiprojekteista ja 

selvitystyöstä johtuvia kuluja yhteensä noin 2,5 

miljoonaa euroa, joista 0,7 miljoonaa euroa on 

Kostroman investointihankkeiden aktivoitujen 

omaisuuserien arvonalentumisia. Edellisellä tilikau-

della Kostroman investointihankkeiden valmisteluun 

liittyvät kulut olivat yhteensä 0,9 miljoonaa euroa 

ajalla 1-3/2007 ja noin 3,5 miljoonaa euroa ajalla 

1-12/2007.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2008
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SEGMENTTIRAPORTOINNIN MUUTOS

Venäjän Kostroman investointihankkeen keskeytymi-

sestä johtuen ja ottaen huomioon konsernin käyn-

nissä olevat selvitykset uusista investointihankkeista 

Venäjällä, yhtiön hallitus on päättänyt muuttaa kon-

sernin segmenttiraportoinnin rakennetta 1.1.2008 

alkaen siten, että suunnitteilla tai rakenteilla olevat 

investoinnit Venäjällä muodostavat oman muista lii-

ketoiminnoista, joista käytetään myös yhteistä nimi-

tystä jatkuva liiketoiminta, erillisen investointiprojek-

tit -segmentin. Kukin liiketoimintakokonaisuus, joka 

kuuluu investointiprojektit -segmenttiin, siirretään 

jatkuvan liiketoiminnan soveltuvaan segmenttiin 

siitä hetkestä alkaen, jolloin teollinen tuotanto- tai 

palvelutoiminta käynnistyy. Tällä raportointitavan 

muutoksella on tarkoituksena lisätä sijoittajainfor-

maation tarkkuutta. Edellisen vuoden vertailutiedot 

on esitetty takautuvasti uudella tavalla jaoteltuna.  

Raportointisegmentit vuoden 2008 alusta alkaen 

ovat siten seuraavat:

sahaliiketoiminta »

huonekaluliiketoiminta »

talonrakentaminen »

hoivapalvelut »

investointiprojektit »

Konsernihallinto, muut tytäryhtiöt ja osuudet osak-

kuusyhtiöissä esitetään erikseen muut toiminnot 

-ryhmässä.

Ruukki Groupilla on ollut käynnissä talonrakentami-

seen ja hoivapalveluihin liittyvät rakennejärjestely-

selvitykset. Talonrakentamisen osalta selvitystyö on 

lopetettu eikä näillä näkymin rakenteellisia muu-

toksia tapahdu. Hoivapalveluiden osalta selvitystyö 

jatkuu edelleen.

KONSERNIN STRATEGIA JA ENNUSTE 2008

Ruukki Groupin strategisena tavoitteena on keskittyä 

pohjoisen havumetsävyöhykkeen puunjalostukseen. 

Konsernin liiketoimintaa keskitetään mekaaniseen 

puunjalostus- ja selluliiketoimintaan. Tavoitteena on 

saavuttaa 2010–luvun ensimmäisellä puoliskolla yli 

miljardin euron liikevaihto ja toimialan keskimääräi-

sen kannattavuuden ylittävä taso liikevoittoprosen-

tilla mitattuna.

Konsernin jatkuvan liiketoiminnan, ilman inves-

tointiprojektit -segmenttiä, liikevaihdon arvioidaan 

kasvavan noin 20 prosenttia vuonna 2008 edelli-

seen tilikauteen verrattuna. Vastaavasti konsernin 

euromääräisen liikevoiton ilman investointiprojektit 

–segmenttiä ja mahdollisten yritysjärjestelyjen 

vaikutusta arvioidaan olevan edellisen tilikauden 

vertailukelpoisen liikevoiton tasolla. Arvio perustuu 

konsernin ja sen tytäryhtiöiden johdon ennustelas-

kelmiin, eri toimialojen markkinaennusteisiin sekä 

konserniyhtiöiden tilauskantaan katsauskauden 

lopussa. Arvio perustuu olemassa olevan liiketoi-

mintarakenteen säilymiseen muuttumattomana 

koko tilikauden 2008. Rakenteellisista muutoksista 

johtuen yhtiö on päättänyt luopua konsernin tulos 

ennen veroja –tunnuslukuennusteen antamisesta, 

eikä aiemmin annettu tilikauden 2008 ennuste tulos 

ennen veroja –tunnusluvusta ole siten voimassa.
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KESKEISET TAPAHTUMAT ENSIMMÄISELLÄ VUOSI-
NELJÄNNEKSELLÄ (1.1. - 31.3.2008) JA SEN JÄLKEEN

Ruukki Group – konserni hankki tammikuussa 2008 

enemmistöosakkuuden Junnikkala Oy:stä ja sen 

muodostamasta konsernista. Junnikkala-konserni 

harjoittaa Pohjanmaalla Kalajoella sahaamista ja sen 

tytäryhtiö Juneropt Oy sahatavaroiden jatkojalosta-

mista erityisesti valmistalotehtaille. Ruukki Groupin 

sahaliiketoiminnan vuotuinen kapasiteetti Suomessa 

nousi tehdyllä järjestelyllä ja kehityssuunnitelmalla 

nykyisestä noin 200.000 m3 tasosta vajaan 400.000 

m3 tasolle heti ja noin 500.000 m3 tasolle vuoteen 

2010 mennessä. Katsauskauden loppupuolella 

Junnikkala Oy osti noin 0,5 miljoonan euron käteis-

kaupalla 25 % vähemmistöosuuden tytäryhtiöstään 

Juneropt Oy:stä konsernin ulkopuolisilta tahoilta, 

minkä jälkeen Juneropt Oy on ollut Junnikkala Oy:n 

100 % tytäryhtiö.

Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 

ilmeni, ettei Kostroman aluehallinto puolla yhtiön 

saha- ja sellutehtaan prioriteetti-investoijan asemaa. 

Koska Kostroman aluehallinnon tekemien päätösten 

perusteella edellytyksiä investointien suunnittelun 

ja toteuttamisen jatkamiselle Kostroman alueella 

ei enää ollut, Ruukki Group päätti keskeyttää kaikki 

Kostroman hanketta koskevat investointiin liittyvät 

valmistelut ja toimeenpanon. Sen lisäksi yhtiö aloitti 

juridisen arvioinnin ja siihen liittyvät oikeudelliset 

toimenpiteet koskien Kostroman aluehallinnon sopi-

muksien vastaisia päätöksiä, toimenpiteitä ja alue-

hallinnon velvoitteiden laiminlyöntejä. Yhtiö olettaa, 

että ensimmäiset kanteet jätetään toukokuun lop-

puun mennessä.
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KEHITYS LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

SAHALIIKETOIMINTA

Sahaliiketoimintasegmentti on keskittynyt pohjoisen 

Suomen havutukkien tehokkaaseen jalostamiseen 

erityyppisiksi sahaustuotteiksi sekä kotimaan mark-

kinoille että vientimarkkinoille. Pääasiakasryhmä 

niin kotimaassa kuin ulkomaillakin on rakennusteol-

lisuus, koska konsernin tuotteet ovat lujuusominai-

suuksiltaan kyseiseen käyttötarkoitukseen erityisen 

hyvin soveltuvia. 

Tästä osavuosikatsauksesta alkaen Venäjän inves-

tointiprojektien kulut on takautuvasti esitetty eril-

lään sahaliiketoimintasegmentistä.

Sahaliiketoiminnassa lopputuotteiden markkinahin-

nat ovat laskeneet vuoden 2007 lopusta alkaen, 

Sahatut kuutiot, 1.000 m3 

(ilman pakkauslavatuotantoa)

1-3/2008

71

180

43

1-3/2007 1-12/2007
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mikä yhdistettynä liiketoimintaryhmän pääoma-

valtaisuudesta seuraavaan korkeaan kiinteään 

poistotasoon on osaltaan vaikuttanut suhteellisen 

kannattavuuden selvään heikkenemiseen verrattuna 

edelliseen tilikauteen. Raaka-aineen kanto- ja kulje-

tuskustannukset eivät ole laskeneet myyntihintoja 

vastaavasti. Markkinakysyntä on heikentynyt ja val-

mistuotevarastojen määrät nousseet.

Katsauskauden aikana on ostettu Junnikkala-

konsernin osake-enemmistö, mikä on lisännyt liike-

toimintaryhmän liikevaihtoa merkittävästi helmikuun 

alusta alkaen. Liiketoimintasegmentti on asettanut 

tavoitteeksi pyrkiä aiempaa enemmän hyödyntä-

mään eri sahayksiköiden synergiaetuja osto-, myyn-

ti- ja muissa toiminnoissa. Sahaliiketoiminnan pal-

veluksessa olevan henkilöstön määrä oli 31.3.2008 

yhteensä 230 henkilöä (31.3.2007: 112).

Sahaliiketoimintasegmentin liikevaihto ja 

liikevoitto:

MEUR 1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007

Liikevaihto 22,2 12,6 59,4

Liikevoitto 0,1 1,8 6,4

Liikevoitto-% 0,6 % 14,2 % 10,8 %

Sahaliiketoimintaryhmän liikevaihto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä tilikauden 2007 

liikevaihto:

MEUR 1-3/2008 
(3 kk)

10-12/2007
(3 kk)

7-9/2007
(3 kk)

4-6/2007
(3 kk)

1-3/2007
(3 kk)

1-12/2007
(12 kk)

Liikevaihto 
yhteensä 22,2 14,4 15,8 16,6 12,6 59,4

Maaliskuusta 2007 alkaen liikevaihtoluvuissa on mukana pakkauslavayhtiö Oplax Oy ja helmikuusta 2008 alkaen 

Junnikkala-alakonserni.

Sahaliiketoimintaryhmän liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä tilikauden 2007 

liikevoitto:

MEUR 1-3/2008 
(3 kk)

10-12/2007
(3 kk)

7-9/2007
(3 kk)

4-6/2007
(3 kk)

1-3/2007
(3 kk)

1-12/2007
(12 kk)

Liikevoitto, ilman 
kertaluonteisia eriä 0,1 0,3 1,7 2,2 1,4 6,0

Liikevoitto, kerta-
luonteiset erät * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4

Liikevoitto yhteensä 0,1 0,3 1,7 2,2 1,8 6,4

* kertaluonteisina erinä on yllä esitetty: Q1/2007 realisoituneet kotimaan sahaliiketoimintayksikön saamat vakuu-

tuskorvaukset noin 0,4 miljoonaa euroa
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HUONEKALULIIKETOIMINTA

Huonekaluliiketoimintasegmentti valmistaa pui-

sia, kokoamisvalmiita huonekaluja pääosin toi-

mien sopimusvalmistajana suurille globaaleille 

huonekaluketjuille.

Ensimmäisen vuosineljänneksen operatiivinen tulos 

ilman kertaluonteisia eriä on ollut voitollinen ja lii-

ketoimintaryhmän aiemmin hyvin tiukka likviditeet-

titilanne on parantunut. Segmentin palveluksessa 

olevan henkilöstön määrä oli 31.3.2008 yhteensä 

310 henkilöä (31.3.2007: 311).

Huonekaluliiketoimintaryhmän liikevaihto ja 

liikevoitto:

MEUR 1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007

Liikevaihto 21,1 5,0 68,7

Liikevoitto 1,6 -1,2 2,6

Liikevoitto-% 7,4 % -24,4 % 3,8 %

Huonekaluliiketoimintaryhmän liikevaihto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä tilikauden 

2007 liikevaihto (tytäryhtiönä 1.3.2007 alkaen):

MEUR 1-3/2008 
(3 kk)

10-12/2007
(3 kk)

7-9/2007
(3 kk)

4-6/2007
(3 kk)

1-3/2007
(3 kk)

1-12/2007
(12 kk)

Liikevaihto 
yhteensä 21,1 25,7 19,2 19,5 5,0 68,7

Huonekaluliiketoimintaryhmän liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä tilikauden 

2007 liikevoitto (tytäryhtiönä 1.3.2007 alkaen):

MEUR 1-3/2008 
(3 kk)

10-12/2007
(3 kk)

7-9/2007
(3 kk)

4-6/2007
(3 kk)

1-3/2007
(3 kk)

1-12/2007
(12 kk)

Liikevoitto, ilman 
kertaluonteisia eriä 0,7 0,8 -1,0 -0,2 -1,2 -1,6

Liikevoitto, kerta-
luonteiset erät * 0,9 2,3 2,0 0,0 0,0 4,3

Liikevoitto yhteensä 1,6 3,1 1,0 -0,2 -1,2 2,6

* tehdaspaloon liittyen kertaluonteisina erinä on esitetty: Q1/2008 noin 0,9 miljoonan euron vakuutuskorvaustuot-

to, tilikaudella 2007 yhteensä noin 5,4 miljoonan euron vakuutuskorvaustuotot ja vastaavasti noin 1,1 miljoonan 

euron arvonalentumiset
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TALONRAKENTAMINEN

Talonrakentamisen liiketoimintaryhmä on erikoistu-

nut muuttovalmiiden omakotitalojen suunnitteluun, 

valmistukseen ja asennukseen koko Suomen alueel-

la. Liiketoimintaryhmän asiakkaina ovat suomalaiset 

perheet ja yksityishenkilöt.

Liiketoimintaryhmän toimittamien valmistaloyksik-

köjen liikevaihto tuloutetaan asiakkaalle luovutta-

misen yhteydessä, eikä keskeneräisillä työkohteilla 

ole siten vaikutusta konsernin liikevaihtoon eikä 

tulokseen. Ensimmäisen vuosineljänneksen toteutu-

nut liiketoimintavolyymi oli edellisen vuoden tasolla. 

Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli 31.3.2008 

yhteensä 121 henkilöä (31.3.2007: 114).

Ruukki Groupilla on ollut käynnissä talonrakentami-

seen ja hoivapalveluihin liittyvät rakennejärjestely-

selvitykset. Talonrakentamisen osalta selvitystyö on 

lopetettu eikä näillä näkymin rakenteellisia muutok-

sia tapahdu.

Talonrakentamisen liiketoimintaryhmän liike-

vaihto ja liikevoitto:

MEUR 1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007

Liikevaihto 14,2 14,0 62,4

Liikevoitto 2,8 2,6 13,3

Liikevoitto-% 19,8 % 18,3 % 21,4 %

1-3/2008

105

473

113

1-3/2007 1-12/2007

Liiketoimintaryhmä on luovuttanut 

asiakkaille muuttovalmiita puura-

kenteisia omakotitaloja seuraavasti:
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HOIVAPALVELUT

Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmä tarjoaa kor-

kealaatuisia hoito- ja kuntoutuspalveluita kuntien, 

kaupunkien, yhteisöjen ja yritysten tarpeisiin.

Katsauskaudella hoivapalveluiden liiketoimintaryh-

män toiminta säilyi vakaana. Liiketoimintaryhmän 

palveluksessa oli katsauskauden lopussa 347 hen-

kilöä (31.3.2007: 280). Liiketoimintaryhmällä on 

palveluyksiköitä 21 paikkakunnalla, joiden yhteen-

laskettu asiakasmäärä oli katsauskauden lopussa 

noin 550.

Ruukki Groupilla on ollut käynnissä talonrakenta-

miseen ja hoivapalveluihin liittyvät rakennejärjes-

telyselvitykset. Hoivapalveluiden osalta selvitystyö 

jatkuu edelleen.

Hoivapalvelusegmentin liikevaihto ja 

liikevoitto:

MEUR 1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007

Liikevaihto 5,0 3,9 16,8

Liikevoitto 0,5 0,2 0,3

Liikevoitto-% 10,3 % 4,9 % 1,6 %
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INVESTOINTIPROJEKTIT

Venäjän metsäteollisuusinvestointien valmiste-

lua jatketaan tavoitteena integroitu mekaaniseen 

metsäteollisuuteen ja selluteollisuuteen keskittyvä 

moderni teollisuuslaitos. Alun perin Kostroman alu-

eelle suunniteltujen ja osin toimeenpanossa olleiden 

investointien rinnalla Ruukki Groupin muilla Venäjän 

Federaation alueilla käynnissä ollutta ja olevaa sel-

vitystyötä ja siihen liittyviä neuvotteluja on jatkettu 

ja vahvistettu tavoitteena suunnitellun metsäte-

ollisuusintegraatin toteuttaminen toisella alueella 

arviolta suunnitellussa laajuudessa. Ruukki Groupin 

tavoitteena on toteuttaa noin 300.000 – 500.000 

kuution vuosikapasiteetin saha ja noin 600.000 – 

800.000 tonnin kemiallinen sellutehdas. Lopullinen 

teollisuusintegraatin tekninen toteutustapa riippuu 

muun muassa saatavilla olevien metsävarojen puu-

laji- ja laatujakaumasta. Pääpaino tehtävässä sel-

vitystyössä on Uralin Euroopan puoleisella alueella. 

Kyseisten selvittelytöiden tuloksiin, aikatauluihin, 

kuluihin, toteutumisen teknis-taloudellisiin ratkaisui-

hin ja muihin yksityiskohtiin liittyy merkittäviä epä-

varmuustekijöitä, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa 

konsernin Venäjä-strategian toteuttamiseen.

Kostroman liiketoimintojen keskeytyspäätöksestä 

huolimatta Ruukki Group –konserni tulee hankki-

maan Kostromaan suunnitellun sahalaitoksen koneet 

ja laitteet, jotka tullaan välivarastoimaan toistaiseksi 

ja joiden arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 18 

miljoonaa euroa. Lisäksi konserni jatkaa sahalaitok-

sen ja sellutehtaan suunnittelu- ja pre-engineering-

työtä siltä osin, kun työ soveltuu muualle Venäjän 

alueelle sijoitettavan metsäteollisuusintegraatin 

toteuttamiseen.

Investointiprojektien liikevoitto vuosineljänneksittäin 1.1.2007 alkaen sekä tilikaudella 2007:

MEUR 1-3/2008 
(3 kk)

10-12/2007
(3 kk)

7-9/2007
(3 kk)

4-6/2007
(3 kk)

1-3/2007
(3 kk)

1-12/2007
(12 kk)

Investointiprojektit, il-
man kertaluonteisia eriä -1,8 -0,8 -0,3 -1,5 -0,9 -3,5

Investointiprojektit, ker-
taluonteiset erät * -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Liikevoitto yhteensä -2,5 -0,8 -0,3 -1,5 -0,9 -3,5

* kertaluonteiset erät: Q1/2008 realisoituneet Kostroman investointiprojektien keskeyttämispäätöksestä aiheutu-

neet aktivoitujen kuluerien arvonalentumiset yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa
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MUUT TOIMINNOT

Osana puuperusteisiin teollisiin toimintoihin kes-

kittyvää strategiaa Ruukki Group myi tammikuussa 

2008 metalliteollisuuden tytäryhtiö Pan-Oston Oy:n 

koko osakekannan käteiskaupalla, josta realisoitui 

konsernitilinpäätökseen noin 0,7 miljoonan euron 

myyntivoitto. Muu kuin erillisesti raportoitujen lii-

ketoimintasegmenttien liikevaihto koostuu pääosin 

konsernin metalliteollisuus-yksikön liikevaihdosta. 

Osakkuusyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpää-

tökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. 

Osakkuusyhtiöiden tulosvaikutus on noin 0,2 miljoo-

naa euroa positiivinen katsauskaudella 1-3/2008.
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Ruukki Groupin strategisena tavoitteena on keskittyä 

pohjoisen havumetsävyöhykkeen puunjalostukseen. 

Konsernin liiketoimintaa keskitetään mekaaniseen 

puunjalostus- ja selluliiketoimintaan. Tavoitteena on 

saavuttaa 2010–luvun ensimmäisellä puoliskolla yli 

miljardin euron liikevaihto ja toimialan keskimääräi-

sen kannattavuuden ylittävä taso liikevoittoprosen-

tilla mitattuna.

Konsernin jatkuvan liiketoiminnan, ilman inves-

tointiprojektit -segmenttiä, liikevaihdon arvioidaan 

kasvavan noin 20 prosenttia vuonna 2008 edelli-

seen tilikauteen verrattuna. Vastaavasti konsernin 

euromääräisen liikevoiton ilman investointiprojektit 

–segmenttiä ja kertaluonteisia eriä arvioidaan ole-

van edellisen tilikauden liikevoiton tasolla. Arvio 

perustuu konsernin ja sen tytäryhtiöiden johdon 

ennustelaskelmiin, eri toimialojen markkinaennus-

teisiin sekä konserniyhtiöiden tilauskantaan tilikau-

den lopussa. Arvio perustuu olemassa olevan liike-

toimintarakenteen säilymiseen muuttumattomana 

koko tilikauden 2008. Rakenteellisista muutoksista 

johtuen yhtiö on päättänyt luopua konsernin tulos 

ennen veroja –tunnuslukuennusteen antamisesta, 

eikä aiemmin annettu tilikauden 2008 ennuste tulos 

ennen veroja –tunnusluvusta ole siten voimassa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
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TULEVAISUUDEN TOIMIALANÄKYMÄT 

LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Sahaliiketoiminnan toimialanäkymät

Mikäli talonrakentamistoimialan tuotantovolyymit 

alenevat jatkossa, sen arvioidaan vaikuttavan ne-

gatiivisesti sahateollisuuden valmistaman sahata-

varan ja jatkojalosteiden toimituksiin rakennus- ja 

ristikkoteollisuuden asiakkaille sekä Suomessa että 

vientimarkkinoilla.

Muun muassa Metsäteollisuus ry:n lausuntoihin 

viitaten on oletettavaa, että puuraaka-aineen saata-

vuus tulee lähitulevaisuudessa olemaan haastavaa, 

mitä osin korostaa Venäjän puutullien korotukset.

Metsäteollisuuden kokonaistuotantokapasiteetti 

näyttää edelleen alentuvan Suomessa.

Sahaliiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa osal-

taan sivutuotteiden, erityisesti hakkeen, myynti, 

mikä voi vaikeutua suomalaisen selluteollisuustoi-

minnan lopettamistoimien seurauksena.

Erikoistuminen ja mahdollisesti jalostusasteen nousu 

toimialalla voivat olla edellytyksenä sopeutumiseen 

markkinamuutoksiin.

Raaka-aineen hinnat eivät lyhyellä aikavälillä näytä 

laskevan myyntihintojen laskun suhteessa, minkä 

vuoksi toimialan suhteellisen kannattavuuden olete-

taan toistaiseksi olevan selvästi vuoden 2007 tasoa 

alempana.

Huonekaluliiketoiminnan toimialanäkymät

Yleisesti huonekalujen kysyntä ja sisustaminen laa-

jemminkin ovat olleet viime vuosina merkittävässä 

kasvussa, mutta lähitulevaisuudessa kehitystä voivat 

vaikeuttaa kansantalouksien kasvun heikentyminen, 

infl aation kiristyminen sekä mahdolliset muutokset 

sisustustrendeissä, mikä voi vaikuttaa eri huoneka-

lutuotteiden suhteelliseen kilpailukykyyn.

Lyhyen aikavälin huonekalutoimialan yleiset markki-

nanäkymät ovat kohtuullisen vakaat.

Talonrakentamisen toimialanäkymät

Suomen pientalomarkkinoiden toimitusmäärien 

oletetaan laskevan toisesta vuosipuoliskosta 2008 

alkaen.

Kilpailun toimialalla, erityisesti valmistalotuotannos-

sa, oletetaan kiristyvän alan korkean kapasiteet-

titason vuoksi, mikä voi vaikuttaa sekä toimialan 
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markkinointikulujen tasoon että keskimääräisiin 

myyntihintoihin.

Tuleva inflaatio- ja korkokehitys sekä kuluttajien 

luottamustason kehitys voivat alentaa edelleen uus-

myynnin kokonaismäärää, vaikka alueellisia eroja 

voi olla merkittävästikin.

Hoivapalveluiden toimialanäkymät

Julkisen sektorin kautta tulevat kilpailutukset ja pal-

velujen ulkoistukset yksityisille toimijoille tarjoavat 

hyvät kasvumahdollisuudet alalle, varsinkin vanhus- 

ja mielenterveyspalveluissa, mutta kilpailu näyttää 

kiristyvän yksityisten toimijoiden välillä.

Toimialan konsolidoitumiskehitys voi lähteä käyntiin 

nopeastikin, millä olisi vaikutusta eri yksiköiden suh-

teelliseen kilpailuasemaan.

Ammattitaitoisen työvoiman saanti ja työvoimakus-

tannusten kasvu sovittujen merkittävien palkankoro-

tusten vuoksi voi jarruttaa kasvua ja heikentää lyhy-

en aikavälin kannattavuutta hoivapalvelusektorilla.

LIIKETOIMINTOJEN RISKIT, MUUTOKSET 

KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN 

Venäjän Kostroman suunniteltujen investointihank-

keiden toteuttamisedellytykset muuttuivat merkittä-

västi helmi-maaliskuun vaihteessa, ja tältä osin kon-

sernin Venäjän investointiprojektien toteuttamiseen 

ja niiden aikatauluihin liittyvät epävarmuudet ovat 

selkeästi lisääntyneet 2007 tilikauden tilinpäätöstie-

dotteen julkistamisen jälkeen, vaikka toisaalta uu-

sien sijaintipaikkojen löytäminen voi tarjota teknis-

taloudellisesti paremmat edellytykset ja ehdot kuin 

mitä Kostroman Manturovon tehdaspaikkakunta olisi 

tarjonnut. Katsauskauden aikana euro on vahvistu-

nut muun muassa USA:n dollariin ja Venäjän rup-

laan nähden, mikä on vaikuttanut negatiivisesti ly-

hyen aikavälin kilpailukykyyn vientitoiminnassa sekä 

heikentänyt ruplamääräisten talletusten efektiivistä 

tuottoa. Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien tu-

levat selvitys- ja valmistelutyöt voivat merkittävästi 

vaikuttaa konsernin kokonaiskulutasoon. On myös 

mahdollista, että jo tehdyt investoinnit eivät ole 

täysimääräisesti hyödynnettävissä tai että tulevasta 

hankkeiden toteutusmallista riippuen konsernille voi 

tulla tarve tehdä lisäinvestointeja. Mikäli saha- ja 

selluteollisuuden globaali markkinakehitys, Venäjän 

infl aatiotaso, valuuttakurssit, rakennustarvikkeiden 

maailmanmarkkinahinnat tai muut vastaavat mak-
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rotalousmuuttujat kehittyvät konsernin kannalta 

epäsuotuisasti voi Venäjän investointihankkeiden 

kannattavuus olla heikompi kuin mitä oletetaan tällä 

hetkellä. Lisäksi metsäteollisuussektorin globaali 

kilpailutilanne voi muuttua huomattavasti. Mikäli 

kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla tällä hetkellä 

vallitseva, muun muassa ns. subprime-kriisin seu-

rauksena syntynyt, haastava tilanne jatkuu, se voi 

vaikuttaa negatiivisesti Venäjälle suunniteltujen 

investointien tai muiden käynnissä olevien tuotan-

nollisten investointien rahoitusrakenteeseen, rahoi-

tuksen saatavuuteen ja sen hintaan.

Konsernin tilikauden 2008 liikevaihto- ja tulosen-

nusteiden saavuttamiseen voivat negatiivisesti 

vaikuttaa liiketoimintaryhmien tuotantoon, toimi-

tuksiin tai luovutuksiin liittyvät mahdolliset viiveet, 

jotka aiheutuvat ulkoisista markkina- tai muista 

olosuhteista. Nämä seikat eivät välttämättä vai-

kuta kokonaistoimitusvolyymeihin, mutta voivat 

muuttaa liikevaihdon tai kulujen kirjaamiskautta. 

Lisäksi mahdolliset nopeat ja ennakoimattomat 

muutokset eri toimialojen kysynnässä, tuotanto-

panosten kustannustasossa, markkinatilanteessa 

tai muissa taloudelliseen tulokseen vaikuttavissa 

tekijöissä voivat toteutuessaan vaikuttaa suoraan 

tai välillisesti negatiivisesti konsernin liikevaihtoon 

tai tulokseen. Merkittävimmät asiakaskeskittymä-

riskit liittyvät huonekaluliiketoimintaryhmän suureen 

riippuvuuteen yhdestä globaalista asiakkaasta sekä 

sahaliiketoimintaryhmän asiakkaiden keskittymiseen 

merkittävässä määrin kotimaiseen ja ulkomaiseen 

rakennusteollisuuteen.

Valmistalotuotannossa lyhyen aikavälin riskinä on 

kysynnän voimakas putoaminen ja kilpailun kiristy-

minen, mukaan lukien keskimääräisten myyntihinto-

jen aleneminen, mikä voi laskea konsernin talonra-

kentamisen liiketoimintaryhmän markkinaosuutta ja 

toimitusmääriä.

Sahaliiketoimintaryhmän toimintaympäristö on tyy-

pillisesti syklinen, ja tällä hetkellä toimiala on so-

peutumassa nopeaan ja voimakkaaseen kysynnän 

heikkenemiseen edellisen vuoden hyvästä suhdan-

ne- ja hintatilanteesta. Toimialalla on ilmoitettu ka-

pasiteetin käyttöasteen alentamistoimista, ja mikäli 

toimialan raaka-aineen hinnat ja saatavuus ja/tai 

lopputuotteiden hinnat eivät jälkimmäisellä vuosi-

puoliskolla tasaannu tai kehity suotuisasti, konsernin 

sahaliiketoimintaryhmän tulostaso voi jäädä jälkeen 

ennakoidusta. Toimialan varastojen määrät ovat 

kasvussa, ja mikäli markkinoiden sopeutus tapahtuu 

alenevilla myyntihinnoilla, voi varastojen arvostuk-

sen kautta syntyä tulevaisuudessa tappioita.

Huonekaluliiketoimintaryhmän lyhyen aikavälin 

odotettu kehitys on stabiilia ja vastaa odotuksia, 

ja mahdolliset raaka-aineen hinnan muutokset tu-

levat suoraan heijastumaan myyntihintoihin. Mikäli 

pääasiakasryhmissä tai pääasiakkaiden markkinoilla 

tapahtuisi kysynnän alenemista, voi se pienentää 

liiketoimintaryhmän volyymitasoa, jolla olisi haital-

linen vaikutus kannattavuuskehitykseen erityisesti  

jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 2008.

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, 

MUUTOKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN 

JÄLKEEN

Katsauskauden 1-3/2008 aikana konsernin korol-

lisen vieraan pääoman määrä on kasvanut 15,0 

miljoonalla eurolla 54,9 miljoonaan euroon, josta 

31.3.2008 lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 

17,4 miljoonaa ja pitkäaikaisen 37,5 miljoonaa euroa. 

Konserniyhtiöt ovat 31.3.2008 antaneet lainojen ja 

muiden vastuiden vakuudeksi yrityskiinnityksiä yh-

teensä noin 22,3 miljoonaa euroa (31.12.2007 vas-

taavasti 13,3 miljoonaa euroa). Kiinteistökiinnitysten 

yhteismäärä on noin 20,7 (31.12.2007: 11,1) mil-

joonaa euroa. Lisäksi konserniyhtiöillä on irtainta 

käyttöomaisuutta konehankintojen rahoituksen 

vakuutena; kyseisten irtaimistokiinnitysten määrä 

on katsauskaudella lisääntynyt noin 4,4 miljoonalla 

eurolla. Konsernin emoyhtiö on konserniyhtiöiden 

rahoituksen vakuudeksi antanut omavelkaisia ta-

kauksia yhteensä 4,5 (31.12.2007: 5,0) miljoonaa 

euroa. Vieraan pääoman ja annettujen vakuuksi-

en määrä on kasvanut katsauskaudella pääosin 

Junnikkala-konsernin hankinnan seurauksena.

Konsernin vuokravastuiden määrä katsauskauden 

päättyessä on yhteensä noin 5,0 miljoonaa euroa 

suurempi kuin tilinpäätöshetkellä 31.12.2007, mikä 

perustuu pääosin hoivapalveluliiketoimintaryhmän 

laajentumiseen.
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Avoin valuuttatermiinien nimellisarvoinen netto-

sopimuskanta oli 31.3.2008 yhteensä noin 11,2 

(31.12.2007: 0,9) miljoonaa euroa, ja siihen liittyvä 

realisoitumaton kurssivoitto noin 0,1 (31.12.2007: 

0,0) miljoonaa euroa.

Ruukki Group –konsernin Venäjän saha- ja sellu-

hankkeisiin liittyvät peruuttamattomat kokonaisvas-

tuut ovat noin 12 miljoonaa euroa, josta suurin osa 

liittyy Venäjälle suunnitellun sahan kone- ja laitein-

vestointeihin. Edellä mainittujen, pääosin käyttö-

omaisuushankintoihin liittyvien vastuiden oletetaan 

toteutuvan lähes kokonaisuudessaan tilikaudella 

2008 siten, että suurin osa hankintojen rahavirrois-

ta tapahtuu toisen vuosineljänneksen aikana. Edellä 

eritellyn tulevaisuuteen kohdistuvan velvoitteen li-

säksi Venäjän sahan ja sellutehtaan laitehankinnois-

ta ja suunnittelutyöstä, ilman hallinnollisia ja muita 

selvityskuluja, on konsernitaseeseen kirjattu katsa-

uskauden lopussa keskeneräisenä käyttöomaisuus-

hankintana noin 9 miljoonaa euroa. Sahalaitoksen 

koneet tullaan ostamaan Ruukki Group –konsernille, 

vaikka Kostroman investointihankkeen valmistelut 

päätettiin keskeyttää. Tämän seurauksena konserni 

tulee varastoimaan keskeneräiset tuotantolaitteet 

tilapäisesti tarkoituksena sijoittaa laitteet Venäjällä 

toiselle paikkakunnalle myöhemmin toteutettavaan 

sahahankkeeseen. Kuljetus- ja varastointikulujen 

tarkka määrä sekä laitteiden kuntoon kohdistuvat 

mahdolliset lisäinvestoinnit, ylläpitotoimet tai ar-

vonalentumiset ovat riippuvaisia varastoinnin pituu-

desta ja muista vastaavista epävarmuustekijöistä, 

mutta konsernin arvion mukaan tästä ei aiheudu 

lyhyellä aikavälillä suuria lisäkuluja.

MERKITTÄVIMMÄT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 

KATSAUSKAUDELLA

Konsernin emoyhtiön hallitukseen ja johtoon kuulu-

ville henkilöille maksettujen palkkojen ja palkkioiden 

sekä kannustinjärjestelmien optio- ja vastaavien 

kulujen yhteenlaskettu summa, ilman sosiaaliku-

luja, on ollut katsauskauden 1-3/2008 aikana noin 

0,6 miljoonaa euroa (vertailukaudella 1-3/2007 

vastaavat henkilöstökulut olivat noin 0,1 miljoonaa 

euroa).

Lähipiiriin kuuluvat ovat saaneet konsernin emo-

yhtiöltä osinkoja yhteensä 1,3 miljoonaa euroa 

31.3.2008 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pää-

töksen perusteella (edellisellä tilikaudella 1,7 miljoo-

naa euroa). Lisäksi ensimmäisen vuosineljänneksen 

aikana konsernin tytäryhtiöt ovat jakaneet lähipiiriin 

kuuluville kyseisten yhtiöiden vähemmistöosakkaille 

osinkoja yhteensä noin 0,2 miljoonaa euroa.

Emoyhtiöllä on konsernin johtoon kuuluvilta henki-

löiltä tai heidän määräysvaltayhteisöiltään laina- ja 

muita saamisia noin 1,6 miljoonaa euroa, mistä suu-

rin osa liittyy toimitusjohtajalle vuonna 2007 annet-

tuun, hänen kannustinkokonaisuuteensa liittyvään 

lainaan. Katsauskauden aikana konsernin emoyhtiö 

on tehnyt lyhytaikaisen 10,0 miljoonan euron talle-

tuksen, jonka vastapuolena on ollut lähipiiriin kuulu-

van henkilön määräysvaltayhteisö. Talletuspääoma 

ja kertyneet korot noin 0,1 miljoonaa euroa on 

maksettu katsauskauden aikana kokonaisuudessaan 

takaisin.

AVOIMET JURIDISET JA HALLINNOLLISET 

PROSESSIT

Ruukki Group Oyj:n Rautaruukki Oyj:tä vastaan 

nostamat kanteet Ruukki-nimen käyttöön liittyen on 

hylätty Helsingin hovioikeudessa lokakuussa 2007 ja 

markkinaoikeudessa helmikuussa 2008.

Konsernin eri yhtiöissä on keskeneräisiä verotuk-

seen liittyviä hallinnollisia prosesseja; muun muassa 

käynnissä olevasta konserniyhtiöiden verotarkastuk-

sesta on osittain saatu vasta alustavia verotarkas-

tuskertomuksia. Näiden prosessien lopullinen tulos, 

joka voi selvitä vasta pitkän aikavälin kuluessa, voi 

vaikuttaa konsernin taloudelliseen asemaan hai-

tallisesti, mikäli näistä prosesseista seuraa kuluja, 

lisäveroja tai muita haitallisia seuraamuksia.

Kostroman investointiprojektien ennenaikaisen kes-

keytymisen vuoksi konserni on päättänyt aloittaa 

oikeusprosessit Kostroman aluehallintoa vastaan 

vuoden 2008 toisen vuosineljänneksen aikana.
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OSAKKEITA JA OSAKEPÄÄOMAA KOSKEVAT TIEDOT

MUUTOKSET OSAKKEIDEN MÄÄRÄSSÄ JA 

OSAKEPÄÄOMASSA 2008

Osakkeiden määrässä ja osakepääomassa ei ole 

tapahtunut muutoksia tilikaudella 2008.

Ruukki Group Oyj:llä tai millään sen tytäryhtiöllä 

ei ole ollut hallussaan Ruukki Group Oyj:n osak-

keita 31.3.2008, 31.12.2007 tai 31.3.2007. Ruukki 

Group Oyj:n hallituksella on 31.3.2008 varsinaisen 

yhtiökokouksen myöntämä valtuutus, jonka pe-

rusteella hallitus voi hankkia ja luovuttaa enintään 

10.000.000 omaa osaketta. Tämä valtuutus on voi-

massa 31.3.2009 saakka.

Ruukki Group Oyj:n rekisteröity osakkeiden määrä 

oli 31.3.2008 yhteensä 290.034.022 kappaletta. 

Yhtiön optio-ohjelman I/2005 maksimaalinen lai-

mennusvaikutus on 2.700.000 osaketta. Näistä 

optio-oikeuksista on annettu konsernin johtoon kuu-

luville henkilöille 675.000 kappaletta, joista 225.000 

optio-oikeutta oikeuttaa osakkeiden merkintään 

katsauskauden päätteeksi. Osakeperusteisen kan-

nustinjärjestelmän 2007, josta Ruukki Group Oyj:n 

hallitus päätti joulukuussa 2007, optio-oikeuksien 

maksimaalinen laimennusvaikutus on 7.350.000 

osaketta, ja lisäksi järjestelmän ehtojen mukaisesti 

yhtiön hallitus voi laskea liikkeelle myös osakkeita 

järjestelmään kuuluvien henkilöiden merkittä-

väksi. Yhtiön hallitus ei ole toistaiseksi tehnyt 

päätöksiä osake- tai optiomerkinnöistä tai niiden 

luovuttamisesta.

Yhtiön hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 

31.3.2008 myöntämä osakeantivaltuutus, jonka 

perusteella osakkeita voidaan laskea liikkeeseen 

yhteensä enintään 50.000.000 uutta tai yhtiön 

hallussa olevaa omaa osaketta. Tämä valtuutus on 

voimassa 31.3.2009 saakka.
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TIETOA OSAKKEENOMISTAJISTA

Yhtiöllä oli 30.4.2008 yhteensä 4.173 osakkeen-

omistajaa, joista hallintarekisteröityjä oli 9 kappa-

letta. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä 

30.4.2008 oli 290.034.022 osaketta.

YHTIÖN OSAKE

Ruukki Group Oyj:n osake (RUG1V) on listattuna 

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin keskisuurten 

yhtiöiden kategoriassa teollisuustuotteet ja –palve-

lut toimialaryhmässä.

OSAKKEEN KURSSIVAIHTELU 

KATSAUSKAUDELLA

Yhtiön osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aika-

na 1,59 (1-3/2007: 1,18) ja 2,99 (1,99) euron vä-

lillä. Osakkeiden kokonaisvaihto katsauskaudella oli 

128.584.021 (50.510.586) osaketta, mikä edustaa 

44,3 % (36,1 %) tarkastelukauden päättymishetken 

rekisteröidystä osakekannasta. Yhtiön osakkeen 

päätöskurssi katsauskauden päättyessä 31.3. oli 

2,28 (1,75) euroa. Yhtiön koko rekisteröidyn osake-

kannan 290.034.022 (139.615.737) osaketta mark-

kina-arvo 31.3. päätöskurssilla oli 661,3 (244,3) 

miljoonaa euroa.

Suurimmat osakkeenomistajat 30.4.2008:

Osakkeenomistaja Osakkeita Osuus, %

Nordea Pankki Suomi Oyj, hallintarekisteröity 87.128.926 30,0 %
Nordea Pankki Suomi Oyj 69.161.100 23,8 %
Skandinaviska Enskilda Banken, hallintarekisteröity 37.093.380 12,8 %
Danske Bank AS Helsinki Branch 26.994.000 9,3 %
Evli Pankki Oyj 12.351.657 4,3 %
Kankaala Markku 9.698.890 3,3 %
Oy Herttakakkonen Ab 6.439.827 2,2 %
Hukkanen Esa 5.010.100 1,7 %
Oy Herttaässä Ab 4.635.410 1,6 %
Glitnir Oyj 3.644.000 1,3 %
Yhteensä 262.157.290 90,4 %
Muut osakkeenomistajat yhteensä 27.876.732 9,6 %
Osakkeita yhteensä 290.034.022 100,0 %
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TAULUKKO-OSA

SEGMENTTIKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS

LIIKEVAIHTO

MEUR 1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007

Sahaliiketoiminta 22,2 12,6 59,4

Huonekaluliiketoiminta 21,1 5,0 68,7

Talonrakentaminen 14,2 14,0 62,4

Hoivapalvelut 5,0 3,9 16,8

Investointiprojektit 0,0 0,0 0,0

Muut toiminnot 0,9 1,9 8,7

Eliminointierät ja kohdistamattomat -0,5 -0,5 -2,1

Konserni yhteensä 62,9 36,8 213,9

LIIKEVOITTO    

MEUR 1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007

Sahaliiketoiminta 0,1 1,8 6,4

Huonekaluliiketoiminta 1,6 -1,2 2,6

Talonrakentaminen 2,8 2,6 13,3

Hoivapalvelut 0,5 0,2 0,3

Investointiprojektit -2,5 -0,9 -3,5

Muut toiminnot -0,9 -0,2 -3,9

Eliminointierät ja kohdistamattomat -0,2 -0,1 0,5

Konserni yhteensä 1,5 2,1 15,7
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LIIKEVOITTO-%

% 1-3/2008 1-3/2007 1-12/2007

Sahaliiketoiminta 0,6 % 14,2 % 10,8 %

Huonekaluliiketoiminta 7,4 % -24,4 % 3,8 %

Talonrakentaminen 19,8 % 18,3 % 21,4 %

Hoivapalvelut 10,3 % 4,9 % 1,6 %

Konserni yhteensä 2,3 % 5,8 % 7,3 %

LIIKEARVON JAKAUTUMINEN SEGMENTEITTÄIN

MEUR 31.3.2008 % 31.3.2007 % 31.12.2007 %

Sahaliiketoiminta 16,1 37 % 6,2 18 % 6,6 19 %

Huonekaluliiketoiminta 1,7 4 % 1,8 5 % 1,7 5 %

Talonrakentaminen 19,5 45 % 19,3 56 % 19,5 56 %

Hoivapalvelut 5,7 13 % 5,7 17 % 5,7  16 %

Investointiprojektit 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 %

Muut toiminnot 0,0 0 % 1,5 4 % 1,4 4 %

Konserni yhteensä 43,0 100 % 34,5 100 % 34,9  100 %
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1.000 EUR 1.1.-31.3.2008
 3 kk

1.1.-31.3.2007
3 kk

1.1.-31.12.2007
12 kk

Liikevaihto 62 932 36 792 213 910

Liiketoiminnan muut tuotot 1 724 500 6 874

Liiketoiminnan kulut -59 858 -33 062 -195 431

Suunnitelman mukaiset poistot -2 772 -1 372 -8 022

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 180 -737 -623

Arvonalentumiset -741 0 -1 034

Liikevoitto 1 465 2 122 15 674

Rahoitustuotot ja -kulut 2 620 -117 3 484

Voitto ennen veroja 4 085 2 005 19 158

Tuloverot -1 498 -1 261 -5 478

Tilikauden voitto 2 587 743 13 680

Jakautuminen

Emoyrityksen omistajille 2 441 504 12 651

Vähemmistölle 146 239 1 030

Yhteensä 2 587 743 13 680

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

EUR 1.1.-31.3.2008
 3 kk

1.1.-31.3.2007
3 kk

1.1.-31.12.2007
12 kk

Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,01 0,00 0,06

Laimennusvaikutuksella oikaistu osake-
kohtainen tulos 0,01 0,00 0,06

KONSERNIN TULOSLASKELMAYHTEENVETO
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1.000 EUR 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet

Liikearvo 42 984 34 546 33 422

Osakkuusyhtiöosakkeet 1 848 1 607 1 702

Muut aineettomat hyödykkeet 9 095 7 066 5 807

Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet yhteensä 53 928 43 219 40 931

Aineelliset hyödykkeet 70 545 35 947 37 516

Muut pitkäaikaiset varat 2 951 1 796 3 209

Pitkäaikaiset varat yhteensä 127 423 80 962 81 656

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 40 693 29 381 29 635

Myyntisaamiset ja muut saamiset 34 171 17 960 29 955

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 198 648 0 131 212

Muut rahoitusvarat 5 032 5 234 176 112

Rahavarat 138 250 14 354 48 527

Lyhytaikaiset varat yhteensä 416 793 66 928 415 440

Myytävänä olevat varat 0 0 2 894

Varat yhteensä 544 216 147 890 499 990

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 23 642 23 639 23 642

Ylikurssirahasto 25 740 25 735 25 740

Uudelleenarvostusrahasto 969 0 969

Käyvän arvon rahasto 0 757 0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 340 690 424 340 690

Kertyneet voittovarat 6 823 9 782 18 614

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 397 864 60 336 409 655

Vähemmistön osuus 9 598 1 831 1 995

Oma pääoma yhteensä 407 462 62 166 411 650

Velat

Pitkäaikaiset velat 59 512 28 775 29 188

Lyhytaikaiset velat

Saadut ennakot 11 701 16 266 16 481

Muut lyhytaikaiset velat 65 541 40 683 42 086

Lyhytaikaiset velat yhteensä 77 242 56 949 58 567

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 585

Velat yhteensä 136 754 85 724 88 340

Oma pääoma ja velat yhteensä 544 216 147 890 499 990

KONSERNIN TASEYHTEENVETO
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1.000 EUR 31.3.2008 31.3.2007 31.12.2007

Korolliset saamiset

Lyhytaikaiset 198 992 5 523 131 462

Pitkäaikaiset 1 725 338 1 986

Korolliset saamiset yhteensä 200 718 5 862 133 448

Korolliset velat

Lyhytaikaiset 17 399 14 838 15 991

Pitkäaikaiset 37 462 20 758 23 958

Korolliset velat yhteensä 54 860 35 596 39 949

YHTEENVETO KONSERNITASEEN AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ

1.000 EUR Aineelliset 
hyödykkeet

Aineettomat 
hyödykkeet

Hankintameno 1.1.2008 49 351 44 411

Lisäykset 33 681 15 147

Vähennykset -197 -10

Hankintameno 31.3.2008 82 835 59 548

Hankintameno 1.1.2007 23 412 37 847

Lisäykset 20 223 3 430

Vähennykset 0 0

Hankintameno 31.3.2007 45 376 45 116

YHTEENVETO KONSERNITASEEN KOROLLISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA
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1.000 EUR 1.1.-31.3.2008 1.1.-31.3.2007 1.1.-31.12.2007

Tilikauden voitto 2 441 743 12 651

Oikaisut tilikauden voittoon 177 2 646 7 161

Käyttöpääoman muutos 3 510 -2 246 -14 029

Liiketoiminnan rahavirta 6 128 1 144 5 783

Tytär- ja osakkuusyritysten hankinta -12 706 -5 359 -6 487

Yrityshankintojen lisäkauppahintaerät ja osto-
optioiden toteutus 0 -7 054 -8 358

Tytär- ja osakkuusyritysten myynti 2 589 2 361 7 068

Käyttöomaisuusinvestoinnit ja muut investointierät -9 807 -1 844 -6 336

Investointien rahavirta -19 924 -11 896 -14 113

Osakeannit 0 0 337 608

Maksetut osingot -174 0 -5 493

Tehdyt talletukset -66 833 0 -133 851

Tehdyt muut sijoitukset 173 056 0 -173 360

Saadut rahoitustuotot, muut kuin liiketoimintaan liittyvät 294 0 3 940

Lainojen nostot 3 181 889 10 630

Lainojen takaisinmaksut ja muut rahoituserät -6 004 -840 -7 386

Rahoituksen rahavirta 103 519 49 32 088

Rahavarojen muutos 89 723 -10 703 23 758

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAYHTEENVETO
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1.000 EUR A B C D E F G H I

Oma pääoma 1.1.2007 23 018 24 712 0 424 0 9 512 57 665 1 591 59 256

Voitto 1-3/2007 504 504 239 743

Vaihtovelkakirjalainojen 
konvertointi omaksi 
pääomaksi

621 1 023 1 643 1 643

Vaihtovelkakirjojen oman 
pääoman komponentti ja 
muut muutokset

-233 -233 -233

Tytäryritysten hankinnasta 
muodostunut käypä arvo 757 757 757

Oma pääoma 31.3.2007 23 639 25 735 757 424 0 9 783 60 336 1 831 62 166

Maksuton suunnattu 
osakeanti 4/2007 1 035 1 035 1 035

Maksullinen suunnattu 
osakeanti 6/ ja 7/2007 339 232 339 232 339 232

Osingonjako -4 079 -4 079 -1 142 -5 221

Voitto 4-12/2007 12 147 12 147 791 12 937

Muuntoero -1 080 -1 080 -1 080

Vaihtovelkakirjalainojen 
konvertointi omaksi 
pääomaksi

3 6 9 9

Tytäryritysten hankinnasta 
muodostunut käypä arvo 212 1 000 1 212 1 212

Optiokulujen vastaerä 576 576 576

Yrityshankinnoista ja 
-luovutuksista aiheutunut 
vähemmistöosuuden 
nettomuutos

0 516 516

Vaihtovelkakirjojen oman 
pääoman komponentti ja 
muut muutokset

267 267 267

Oma pääoma 
31.12.2007 23 642 25 740 969 340 690 -1 080 19 694 409 655 1 995 411 650

Osingonjako -11 601 -11 601 -62 -11 664

Voitto 1-3/2008 2 441 2 441 146 2 587

Muuntoero -681 -681 -681

Optiokulujen vastaerä 368 368 368

Tytäryritysten hankinnat ja 
luovutukset -2 317 -2 317 7 519 5 202

Oma pääoma 31.3.2008 23 642 25 740 969 340 690 -1 761 8 584 397 864 9 598 407 462

A ....... Osakepääoma

B ....... Ylikurssirahasto

C ....... Käyvän arvon ja uudelleenarvostusrahastot

D ....... Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

E ....... Muuntoero

F ....... Kertyneet voittovarat

G ....... Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pää-  

           oma yhteensä

H ....... Vähemmistön osuus

I ........ Oma pääoma yhteensä
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YRITYSHANKINNAT ENSIMMÄISELLÄ 
VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

JUNNIKKALA OY

Tammikuussa 2008 konsernin sahaliiketoimintaryh-

mä hankki osake-enemmistön Junnikkala Oy:stä ja 

sen muodostamasta konsernista. Samalla Junnikkala 

Oy osti Oulaisissa toimivan Pyyn Saha ja Höyläämö 

Oy:n koko osakekannan. Lisäksi Junnikkala Oy osti 

myöhemmin ensimmäisellä vuosineljänneksellä 

25 % tytäryhtiönsä Juneropt Oy:n osakekannasta 

konsernin ulkopuolisilta tahoilta noin 0,5 miljoonan 

euron käteisvastikkeella, mikä lisäsi liiketoimin-

taryhmän liikearvoa noin 0,1 miljoonaa euroa ja 

minkä jälkeen Juneropt Oy on ollut Junnikkala Oy:n 

100 % tytäryhtiö.

1.000 EUR Yhdistämisessä kirjatut 
käyvät arvot

Kirjanpitoarvot ennen 
yhdistämistä

Aineettomat hyödykkeet

Asiakassuhteet 3 869 0

Päästöoikeudet 795 0

Tilauskanta 104 0

Muut aineettomat hyödykkeet 906 906

Aineelliset hyödykkeet

Maa ja vesialueet 7 235 7 235

Koneet ja kalusto 13 942 13 942

Pitkäaikaiset sijoitukset 59 59

Muut aineelliset hyödykkeet 687 687

Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus 11 761 10 873

 Myyntisaamiset 4 953 4 953

 Siirtosaamiset 788 788

Rahavarat 415 415

Varat yhteensä 45 513 39 858

Korolliset velat 17 758 17 758

Korottomat velat

Ostovelat 6 244 6 244

Vaihtovelkakirjalaina 400 400

Siirtovelat 1 745 1 745

Muut velat 2 549 2 549

Laskennallinen verovelka 1 470 0

Velat yhteensä 30 167 28 697

Nettovarat 31.1.2008 15 346 11 161

Hankintameno 24 811

Nettovarat 15 346

Liikearvo 9 465

Rahavirtavaikutus:

Kaupantekohetkellä rahana maksettu kauppahinta 5 740

Hankitun tytäryrityksen rahavarat -415

Rahavirtavaikutus 5 326

Junnikkala Oy:n hankinnasta kirjattiin alustavassa hankintamenolaskelmassa seuraavat varat ja velat, mikä kuvaa 

myös yrityshankinnan tasevaikutuksen suuruusluokkaa hankintahetkellä:
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Q1/2008
3 kk

31.3.2008

Q1/2007
3 kk

31.3.2007

2007
12 kk

31.12.2007

Bruttoinvestoinnit, MEUR 48,8 25,6 34,4

% liikevaihdosta, 77,6 % 69,6 % 16,1 %

Henkilöstö keskimäärin 997 637 866

Henkilöstö kauden lopussa 1 036 869 958

Osakkeen alin kurssi, EUR 1,59 1,18 1,18

Osakkeen ylin kurssi, EUR 2,99 1,99 3,59

Kauden kaupankäyntivolyymilla painotettu 
keskikurssi, EUR 2,37 1,40 2,40

Osakekannan markkina-arvo, MEUR 661,3 244,3 817,9

Osakkeiden vaihto, MEUR 304,5 70,5 623,2

Osakkeiden vaihto, % 44,3 % 36,1 % 89,7 %

MUITA AVAINLUKUJA
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LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaa-

mis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. Ruukki 

Group Oyj soveltaa samoja laskentaperiaatteita kuin 

vuoden 2007 tilinpäätöksessä. Segmenttirakennetta 

on tarkennettu vuoden 2008 alusta alkaen kuten 

tässä osavuosikatsauksessa on esitetty. Konsernin 

vertailukelpoinen liikevaihto ja liikevoitto on las-

kettu siten, että yritysostojen ja -myyntien vai-

kutukset on eliminoitu pois sekä katsauskaudella 

että edellisvuoden vastaavalla vertailukaudella. 

Segmenttikohtaisissa luvuissa kertaluonteisina erinä 

on esitetty vakuutuskorvaustuotot ja arvonalentu-

miset, mutta niitä ei ole eliminoitu konsernin vertai-

lukelpoisten lukujen laskennassa. Taulukoiden luvut 

on pyöristetty yhteen desimaaliin, mikä pitää ottaa 

huomioon yhteissummia laskettaessa. Tunnusluvut 

on laskettu tilikauden 2007 tilinpäätöksen mu-

kaisilla kaavoilla. Osavuosikatsauksen tiedot ovat 

tilintarkastamattomia.



34

Ruukki Group     Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2008

LIPUTUSILMOITUKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN 
JÄLKEEN

Ruukki Group Oyj on saanut katsauskaudel-

la 1.1. – 31.3.2008 tai sen jälkeen seuraavat 

liputusilmoitukset:

Nordea Bank AB (publ) (ruotsalainen rekisterinu- »

mero 516406-0120) ilmoitti 21.1.2008, että tam-

mikuussa 2008 erääntyneitä termiinisopimuksia 

on jatkettu pidempiin maturiteetteihin ja että 

Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus Ruukki 

Group Oyj:ssä ei ole laskenut alle 1/10 vaan on 

yli 1/4. Nordea Bank AB viittasi 28.12.2007 an-

tamaansa ilmoitukseen omistusosuuden muuttu-

misesta. Ilmoituksessa kerrottiin, että termiinien 

erääntyessä tammikuussa 2008 Nordea Bank 

AB:n (publ) suomalaisen tytäryhtiön Nordea 

Pankki Suomi Oyj:n (Y 1680235-8) omistusosuus 

Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja ääni-

määrästä tulee laskemaan alle 1/10.

Moncheu r  &  C i e  SA  ( r e k i s t e r i numero  »

660.0.096.997-7, Geneve) ilmoitti 23.1.2008, 

että Moncheur & Cie SA:n osuus Ruukki Group 

Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylittää 

yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 21.1.2008 

tehtyjen osakekauppojen johdosta.     

Procomex S.A. (rekisterinumero R.C. Luxembourg  »

B 57.877) ilmoitti 13.2.2008, että sen omistus-

osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja 

äänimäärästä tulee alittamaan yhden kymmenes-

osan (1/10) 12.2.2008 tehdyn sopimuksen pe-

rusteella. Mikäli sopimus toteutuu, niin Procomex 

S.A.:n omistusosuus laskee alle yhden kymme-

nesosan myöhemmin toteutettavien osakekaup-

pojen seurauksena. Lisäksi samassa yhteydessä 

Procomex S.A.:n ja Helsingin Mekaanikontalo 

Oy:n (Y 1076761-9) yhteenlaskettu osuus Ruukki 

Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 

tulee edellä mainitun sopimuksen mukaisten 

osakekauppojen toteutuessa alittamaan yhden 

viidesosan (1/5).

Venäläinen JSC VTB Pankki (tunnistenumero  »

1027739609391) ilmoitti 15.2.2008 että sen tai 

sen osakkuusyhtiön omistusosuus Ruukki Group 

Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee ylit-

tämään yhden kymmenesosan (1/10) 12.2.2008 

tehtyjen sopimusten perusteella. Mikäli sopi-

mukset toteutuvat, niin JSC VTB Pankin tai sen 

osakkuusyhtiön omistusosuus ylittää yhden 

kymmenesosan myöhemmin toteutettavien osa-

kekauppojen seurauksena.

RCS Trading Corporation Ltd (yhtiönumero  »

65574B, Nassau, Bahamas) ilmoitti 20.3.2008, 

että sen osuus Ruukki Group Oyj:n osakepää-

omasta ja äänimäärästä ylittää yhden kahdes-

kymmenesosan (1/20) 20.3.2008 tehtyjen osa-

kekauppojen johdosta. RCS Trading Corporation 

Ltd omistaa osakkeita 2.777.870 kpl ja termiinejä 

13.200.000 osaketta vastaavan määrän, mikä 

vastaa 5,51 % Ruukki Group Oyj:n osakepää-

omasta ja äänimäärästä. Termiinisopimukset 

erääntyvät kesäkuussa 2008.

Oy Herttakakkonen Ab (Y-tunnus 0761602-7)  »

ilmoitti 20.3.2008, että sen osuus Ruukki Group 

Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä alittaa 

yhden viidesosan (1/5) 20.3.2008 tehtyjen osa-

kekauppojen seurauksena. Oy Herttakakkonen 

Ab omistaa Ruukki Group Oyj:n osakkeita 

27.439.827 kpl ja termiinejä 24.051.100 osa-

ketta vastaavan määrän 20.3.2008 tehtyjen 

osakekauppojen jälkeen, mikä vastaa noin 17,75 

% Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja ää-

nimäärästä. Termiineistä 5.115.100 kpl erääntyy 

20.3.2009 ja 18.936.000 kpl 16.5.2008. Lisäksi 

Oy Herttaässä Ab:lla on 4.635.410 Ruukki Group 

Oyj:n osaketta, mikä vastaa 1,6 % Ruukki 

Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. 

Oy Herttakakkonen Ab:n ja Oy Herttaässä Ab:n 

yhteenlaskettu osuus Ruukki Group Oyj:n osake-

pääomasta ja äänimäärästä on 19,35 %.

Oy Herttakakkonen Ab (Y-tunnus 0761602-7)  »

ilmoitti 25.3.2008 tehneensä 20.3.2008 yksi-
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puolisen sopimuksen, jonka perusteella: (i) Oy 

Herttakakkonen Ab on valtuuttanut Mr. Alwyn 

Smit’n tai hänen määräämänsä äänestämään 

Ruukki Group Oyj:n yhtiökokouksessa 31.3.2008 

kaikilla Oy Herttakakkonen Ab:n osakkeilla ja 

äänillä; ja (ii) Oy Herttakakkonen Ab on antanut 

yksipuolisen sitoumuksen myydä 28.3.2008 men-

nessä 21.000.000 kpl omistamiaan Ruukki Group 

Oyj:n osakkeita RCS Trading Corp Ltd:lle. Lisäksi 

Oy Herttakakkonen Ab on antanut yksipuolisen 

sitoumuksen myydä 30.000.000 kpl osakkeita ja 

termiinisopimuksia 31.5.2008 mennessä. Mikäli 

kaikki edellä mainitut sitoumukset toteutuvat tu-

lee Oy Herttakakkonen Ab:n osuus Ruukki Group 

Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä alitta-

maan yhden kahdeskymmenesosan (1/20).                  

Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin  »

(Y-tunnus 1078693-2) ilmoitti 25.3.2008, että sen 

omistusosuus Ruukki Group Oyj:n äänimäärästä 

ja osakepääomasta on saavuttanut yli yhden kah-

deskymmenesosan (1/20) osakekaupan johdosta, 

joka tehtiin 20.3.2008. Lisäksi Danske Bank A/S 

Helsingin Sivukonttori ilmoittaa tehneensä joh-

dannaiskauppasopimuksia, jotka tämän hetkisten 

tietojen mukaisesti erääntyvät toukokuussa 2008 

ja kesäkuussa 2008. Toteutuessaan johdannais-

kauppasopimukset johtavat siihen, että Danske 

Bank A/S Helsingin Sivukonttorin omistusoi-

keus alittaa yksi kahdeskymmenesosaa (1/20) 

aikaisintaan arvolla 19.6.2008. Danske Bank 

A/S Helsingin Sivukonttori omistaa 20.994.000 

Ruukki Group Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 

7,24 % Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja 

äänimäärästä.                                 

Procomex S.A. (rekisterinumero R.C. Luxembourg  »

B 57.877) ilmoitti 26.3.2008, että se on  20.3.2008 

myynyt omistamansa 29.200.000 Ruukki Group 

Oyj:n osaketta. Procomex S.A.:n omistusosuus 

Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimää-

rästä alittaa yhden kymmenesosan (1/10) kau-

pan toteuduttua pörssissä 27.3.2008. Samassa 

yhteydessä edellä mainitun kaupan toteuduttua 

Procomex S.A.:n ja Helsingin Mekaanikontalo 

Oy:n (Y 1076761-9) yhteenlaskettu osuus Ruukki 

Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 

alittaa yhden viidesosan (1/5). Edellä mainitun 

kaupan toteuduttua Procomex S.A.:n ja Helsingin 

Mekaanikontalon omistusmäärät Ruukki Group 

Oyj:ssä ovat seuraavat: (i) Procomex S.A.: 

osakkeita 2.907, termiinejä 21.693.508 osaketta 

vastaava määrä, yhteensä 21.696.415 osaketta, 

eli 7,48 % äänimäärästä ja osakepääomasta; 

(ii) Helsingin Mekaanikontalo Oy: osakkeita 

5.000, termiinejä 28.937.600 osaketta vastaava 

määrä, yhteensä 28.942.600 osaketta, eli 9,98 

% äänimäärästä ja osakepääomasta. Procomex 

S.A.:n termiinit erääntyvät huhtikuussa 2008 ja 

Helsingin Mekaanikontalon tammikuussa 2009. 

Osakkeiden kauppa liittyy 12.2.2008 solmittuun 

ja tiedotettuun aiesopimukseen. Procomex S.A. 

ja JSC VTB Pankki ovat kaupan yhteydessä so-

pineet kaupan jälkeisistä osakkeiden mahdollista 

edelleen myyntiä ja lunastamista koskevista jär-

jestelyistä vähintään nyt sovittua vastiketta vas-

taan tietyissä tilanteissa. Muun muassa solmitun 

osakassopimuksen mukaan kumpikin osapuoli 

myydessään omistamiaan Ruukki Group Oyj:n 

osakkeita edelleen tarjoaa osakkeet ensisijaisesti 

toiselle osapuolelle, jolla on ensisijainen oikeus 

ostaa kyseiset osakkeet. Osakkeet voidaan myy-

dä vasta toissijaisesti kolmannelle osapuolelle 

(ns. right of fi rst refusal). Osapuolilla on myös 

tietyin edellytyksin oikeus ja/tai velvollisuus myy-

dä omistamansa Ruukki Group Oyj:n osakkeet 

toiselle osapuolelle, tai tietyissä tilanteissa toisen 

osapuolen osoittamalle taholle tämän osapuolen 

mahdollisesti myydessä omistamansa osakkeet 

(ns. drag-along ja tag-along). Edellä mainituis-

sa tilanteissa Procomex S.A.:n omistus Ruukki 

Group Oyj:ssä saattaa laskea alle 5 % tai nousta 

yli 25 % yhtiön osakkeista. Järjestely on voimas-

sa toistaiseksi.                                            

Venäläinen JSC VTB Pankki (tunnistenumero  »

1027739609391) ilmoitti 26.3.2008, että se on 

26.3.2008 ostanut 29.200.000 Ruukki Group 

Oyj:n osaketta. JSC VTB Pankin omistusosuus 

Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja ääni-

määrästä tulee ylittämään yhden kymmenesosan 

(1/10) kaupan toteuduttua pörssissä 27.3.2008. 

Osakkeiden kauppa liittyy 12.2.2008 solmittuun 

ja tiedotettuun aiesopimukseen. Venäläinen 

JSC VTB Pankki hankkii kaupalla noin 10,07 % 

Ruukki Group Oyj:n osakkeista. Kyseinen kauppa 
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toteutetaan Helsingin pörssissä. JSC VTB Pankki 

ja Procomex S.A. ovat kaupan yhteydessä sopi-

neet kaupan jälkeisistä osakkeiden mahdollista 

edelleen myyntiä ja lunastamista koskevista jär-

jestelyistä vähintään nyt sovittua vastiketta vas-

taan tietyissä tilanteissa. Muun muassa solmitun 

osakassopimuksen mukaan kumpikin osapuoli 

myydessään omistamiaan Ruukki Group Oyj:n 

osakkeita edelleen tarjoaa osakkeet ensisijaisesti 

toiselle osapuolelle, jolla on ensisijainen oikeus 

ostaa kyseiset osakkeet. Osakkeet voidaan myy-

dä vasta toissijaisesti kolmannelle osapuolelle 

(ns. right of fi rst refusal). Osapuolilla on myös 

tietyin edellytyksin oikeus ja/tai velvollisuus myy-

dä omistamansa Ruukki Group Oyj:n osakkeet 

toiselle osapuolelle, tai tietyissä tilanteissa toisen 

osapuolen osoittamalle taholle tämän osapuolen 

mahdollisesti myydessä omistamansa osakkeet 

(ns. drag-along ja tag-along). Edellä mainituissa 

tilanteissa JSC VTB Pankin omistus Ruukki Group 

Oyj:ssä saattaa laskea nousta yli 25 % tai laskea 

alle 5 % yhtiön osakkeista. Järjestely on voimas-

sa toistaiseksi.

Nordea Bank AB (publ) (ruotsalainen rekisteri- »

numero 516406-0120) antoi 26.3.2008 ilmoi-

tuksen, jossa se viittaa 21.1.2008 antamaansa 

ilmoitukseen omistusosuuden muuttumisesta. 

Ilmoituksessa kerrottiin, että termiinien eräänty-

essä maaliskuussa 2008 Nordea Bank AB:n (publ) 

suomalaisen tytäryhtiön Nordea Pankki Suomi 

Oyj:n (1680235-8)omistusosuus Ruukki Group 

Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä tulee 

laskemaan alle 3/20. Nordea Bank AB (publ) 

ilmoittaa, että osa yllä mainituista termiinisopi-

muksista on erääntynyt (25.985.400 kpl osaket-

ta) ja osaa on jatkettu pidempiin maturiteetteihin 

ja että Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus 

Ruukki Group Oyj:ssä ei ole aiemmin ilmoitetun 

tavoin laskenut alle 3/20 vaan alle 1/5. Nordea 

Pankki Suomi Oyj omistaa 54.138.835 kpl Ruukki 

Group Oyj:n osaketta eli 18,67 % Ruukki Group 

Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. Lisäksi 

Nordea Pankki Suomi Oyj on aiemmin kerrotun 

mukaisesti tehnyt Ruukki Group Oyj:n osakkei-

ta koskevia termiinisopimuksia. Nordea Pankki 

Suomi Oyj on ostanut termiinisopimuksia 2.200 

kpl (220.000 osaketta), jotka erääntyvät huh-

tikuussa 2008 sekä myynyt termiinisopimuksia    

siten, että toukokuussa 2008 erääntyy 203.501 

kpl (20.350.100 osaketta), kesäkuussa 2008 

51.100 kpl (5.110.000 osaketta) ja tammikuussa 

2009 289.196 kpl (28.919.600 osaketta) termiini-

sopimusta. Termiinien erääntyessä toukokuussa 

2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus 

laskee alle 1/10 ja termiinien erääntyessä tam-

mikuussa 2009 omistusosuus laskee alle 1/20. 

Nordea Pankki Suomi Oyj on hankkinut Ruukki 

Group Oyj:n osakkeet osana harjoittamaansa 

markkinatakausliiketoimintaa.  

Evli Pankki Oyj (Y 0533755-0) ilmoitti 27.3.2008,  »

että 20.3.2008 tehtyjen transaktioiden perus-

teella Evli Pankki Oyj:n omistusosuus Ruukki 

Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 

alittaa yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Evli 

Pankki Oyj omistaa 12.406.557 Ruukki Group 

Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 4,28 % Ruukki 

Group Oyj:n osakepääomasta ja osakkeiden 

äänimäärästä. Lisäksi Evli Pankki Oyj on myynyt 

yhteensä 11.753.200 osaketta termiinisopimuk-

silla, joiden mukaisesti 8.774.200 osaketta kos-

kevat termiinisopimukset erääntyvät huhtikuussa 

2008, 2.898.100 osaketta koskevat termiinisopi-

mukset erääntyvät kesäkuussa 2008 ja 80.900 

osaketta koskevat termiinisopimukset eräänty-

vät syyskuussa 2008. Evli Pankki Oyj on myy-

nyt termiinisopimuksia osana harjoittamaansa 

markkinatakausliiketoimintaa. Evli Pankki Oyj:n 

omistamien Ruukki Group Oyj:n osakkeiden ja 

termiinisopimusten yhteenlaskettu nettomäärä 

on 653.357 osaketta, mikä vastaa noin 0,23 % 

Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja osakkei-

den äänimäärästä.

Oy Herttakakkonen Ab (Y-tunnus 0761602-7)  »

ilmoitti 31.3.2008, että sen osuus Ruukki Group 

Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on laske-

nut 28.3.2008 tehdyllä kaupalla alle kolmen kah-

deskymmenesosan (3/20). Oy Herttakakkonen 

Ab omistaa Ruukki Group Oyj:n osakkeita 

6.439.287 kpl ja termiinejä 24.051.100 osaket-

ta vastaavan määrän, eli yhteensä 30.490.927 

osaketta, mikä vastaa 10,51 % osakepääomasta 

ja äänimäärästä. Termiineistä 18.936.000 kpl 

erääntyy 16.5.2008 ja 5.115.100 kpl 20.3.2009. 
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Lisäksi Kai Mäkelä omistaa henkilökohtaisesti 20 

kpl ja Oy Herttaässä Ab 4.635.410 kpl Ruukki 

Group Oyj:n osakkeita. Oy Herttakakkonen Ab:n, 

Kai Mäkelän ja Oy Herttaässä Ab:n yhteenlasket-

tu osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja 

äänimäärästä on 12,11 %.

Nordea Bank AB (publ) (ruotsalainen rekiste- »

rinumero 516406-0120) ilmoitti 2.4.2008, että 

sen suomalainen tytäryhtiö Nordea Pankki Suomi 

Oyj (1680235-8) on tiistaina 1.4.2008 ostanut 

15.000.000 kpl Ruukki Group Oyj:n osaketta, 

joita vastaan on puolestaan myyty 150.000 kpl 

kesäkuussa 2008 erääntyvää termiinisopimusta 

(15.000.000) osaketta. Nordea Pankki Suomi 

Oyj omistaa 69.163.100 kpl Ruukki Group Oyj:n 

osaketta eli sen osuus Ruukki Group Oyj:n osa-

kepääomasta ja äänimäärästä on noussut yli 

1/5 ja on 23,84 %. Nordea Pankki Suomi Oyj 

lisäksi ostanut termiinisopimuksia 2.200 kpl 

(220.000 osaketta), jotka erääntyvät huhtikuus-

sa 2008 sekä myynyt termiinisopimuksia siten, 

että toukokuussa 2008 erääntyy 203.501 kpl 

(20.350.100 osaketta), kesäkuussa 2008 201.100 

kpl (20.110.000 osaketta) ja tammikuussa 2009 

289.196kpl (28.919.600 osaketta) termiinisopi-

musta. Termiinien erääntyessä toukokuussa 2008 

Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus laskee 

alle 1/5, termiinien erääntyessä kesäkuussa 

2008 omistusosuus laskee alle 1/10 ja termiinien         

erääntyessä tammikuussa 2009 omistusosuus 

laskee alle 1/20. Nordea Pankki Suomi Oyj on 

hankkinut Ruukki Group Oyj:n osakkeet osana 

harjoittamaansa markkinatakausliiketoimintaa.

RCS Trading Corporation Ltd (yhtiönumero  »

65574B, Nassau, Bahamas) ilmoitti 2.4.2008, 

että sen osuus Ruukki Group Oyj:n osakepää-

omasta ja äänimäärästä ylittää yhden kymme-

nesosan (1/10) 28.3.2008 tehtyjen osakekaup-

pojen ja 31.3.2008 tehtyjen termiinikauppojen 

johdosta. RCS Trading Corporation Ltd omistaa 

Ruukki Group Oyj:n osakkeita 551.623 kpl ja ter-

miineitä 37.844.000 osaketta vastaavan määrän, 

eli yhteensä 38.395.623 osaketta, mikä vastaa 

noin 13,24 % osakepääomasta ja äänimäärästä. 

Termiineistä 3.644.000 kpl erääntyy huhtikuussa 

2008 ja 34.200.000 kpl kesäkuussa 2008.
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Ruukki Group Oyj

Keilasatama 5

FI-02150 Espoo 

Puh. 010 440 7000 

Fax 010 440 7001
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