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Q2/2009 Osavuosikatsaus

6.8.2009Tärkeä huomautus

Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n (“Yhtiö”), ja informaatio on tarkoitettu vain niille 
tahoille, joille se esitetään Yhtiön toimesta.

Tämä presentaatio on tarkoitettu vain tausta-aineistoksi. Sen vuoksi sitä voidaan tarvittaessa päivittää ja muokata. 
Yhtiö on aineiston valmistellut mahdollisimman tarkoin ja hyvässä uskossa käyttäen Yhtiön omaa informaatiota sekä
kolmansien osapuolten informaatiota. Tämä informaatio ei kuitenkaan ole riippumattomasti tarkastettua, eikä Yhtiö voi 
siten taata tai ottaa vastuuta tiedon tarkkuudesta tai täydellisyydestä.

Tätä presentaatioaineistoa ei ole tarkoitettu investointipäätösten perustaksi. Tätä ei ole tarkoitettu, eikä tätä tule 
tulkita, Yhtiön antamaksi suositukseksi tai tarjoukseksi tai muuksi toimenpide-ehdotukseksi tiedon saajalle käydä
minkäänlaista kauppaa Yhtiön osakkeilla tai muilla arvopapereilla. Tätä tietoa ei saa käyttää lupauksena tai 
vahvistuksena tulevasta kehityksestä. 
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Q2/2009 Osavuosikatsaus

6.8.2009Keskeiset tapahtumat

Puunjalostussegmentin käyttökate 1-6/2009 yhteensä 4,5 miljoonaa euroa, koko 
vuoden ennustetta päivitetty ylöspäin

Mineraalisegmentin ensimmäisen vuosipuoliskon käyttökate alhainen, mikä johtuu 
osittain transaktiokulujen kirjaamisesta tuloslaskelmaan IFRS3-standardin muutosten 
vuoksi, mitä sovelletaan tuleviin yrityshankintoihin, mutta parantuneiden 
markkinaolosuhteiden vuoksi toisen vuosipuoliskon oletetaan olevan parempi

Kun Mogale-hankinnan kertaluonteisia ennakkomaksuja ostokohteen johdon tulevia 
palkkioita varten ei oteta huomioon, liiketoiminnan kassavirta mineraali- ja 
puunjalostussegmenteissä positiivinen, mutta segmenttien ulkopuolisten toimintojen 
tulokset alunperin oletettua heikommat

Sylvania Resourcesin hankinta etenee

Mogale Alloysin hankinta toteutettu

Toimenpiteet mineraali- ja puunjalostusliiketoimintojen tavoitelluksi eriyttämiseksi 
aloitettu

Jelena Manojlovic nimitetty hallituksen puheenjohtajaksi

KÄYTTÖKATE

(EBITDA)

KASSAVIRTA

YRITYS-

HANKINNAT

UUDELLEEN-

JÄRJESTELYT
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6.8.2009Keskeiset tapahtumat

EBITDA

GUIDANCE

1-12/2009

KÄYTTÖKATE
miljoonaa euroa

Puun-
jalostus

Mineraali Ei-segmentit / 
eliminoinnit

Konserni

Toteuma 1-6/2009 4,5 1,3 -5,2 0,6

Ennuste 1-12/2009

alkuperäinen, julkaistu
26.2.2009 tilikauden
2008 tilinpäätös-
tiedotteessa

5,0 10,0 -5,0 10,0

päivitetty, julkaistu 
25.5.2009 Mogalen 
hankinnan yhteydessä

5,0 15,0 -5,0 15,0

tarkennettu, julkaistu 
6.8.2009 
osavuosikatsauksessa 
Q2/2009

7,0 15,0 -7,0 15,0

KÄYTTÖKATE-

ENNUSTE

1-12/2009
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6.8.2009Keskeiset tapahtumat

Konsernin liikevaihto 88,1 miljoonaa euroa (1-6/2008: 75,8 miljoonaa 
euroa)

Konsernin käyttökate (EBITDA) 0,6 (0,8) miljoonaa euroa, puunjalostus-
segmentin käyttökate 4,5 (8,0) miljoonaa euroa, mineraalisegmentin 
käyttökate 1,3 miljoonaa euroa

Konsernin liiketoiminnan rahavirta -7,0 (-6,0) miljoonaa euroa, mikä
sisältää toisella vuosineljänneksellä Mogale Alloysin ostoon liittyvän 6,5 
miljoonan euron suuruisen maksun rahastoon, josta tullaan maksamaan 
palkkioita Mogalen johdolle seuraavan viiden vuoden aikana

Nettorahavarat 48,2 miljoonaa euroa 30.6.2009 (213,1 miljoonaa euroa 
31.12.2008; ja 187,5 miljoonaa euroa 31.3.2009), nettorahavarojen 
muutos johtuu pääosin omien osakkeiden ostoista ja Mogale Alloysin
osake-enemmistön ostosta

LIIKEVAIHTO

KASSAVIRTA

NETTORAHA-

VARAT

KÄYTTÖKATE

(EBITDA)
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6.8.2009

Operatiivinen/juridinen konsernirakenne

Viimeaikaisia uudelleenjärjestelyjä

Ruukki Group Oyj

Mogale Alloys (84,9 %)

MINERAALI

Kromisegmentti PGM segmentti

(jos Sylvania-
hankinta toteutuu)

Etelä-Eurooppa

Etelä-Afrikka

RCS LimitedTurk Maadin
Sirketi (98,75 %)

Elektowerk
Weisweiler (0 %)

Sylvania Resources
(100,0 %)

Puunjalostussegmentti

Venäjän projektit (ei segmentti)

PUUNJALOSTUS

[Australia]/Etelä-Afrikka

SXM GAU

Talonrakentaminen

Suomi

Sahaliiketoiminta

Pakkauslavat
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6.8.2009Avainlukuja

NETTORAHAVARAT, MUUTOKSET, MILJOONAA EUROA

31.12.2008  Nettorahavarat 213,1

31.3.2009  Nettorahavarat 187,5

30.6.2009  Nettorahavarat 48,2

Q1/2009 Liiketoiminnan rahavirta + 3.8

Q1/2009 Omien osakkeiden ostot - 23.3

Q1/2009 Muut, netto - 6.1

Q2/2009 Liiketoiminnan rahavirta - 7.0

Q2/2009 Pääomanpalautus osakkeenomistajille - 10.1

Q2/2009 Omien osakkeiden ostot - 20.5

Q2/2009 Mogale yritysosto - 99.3

Q2/2009 Muut, netto - 2.4
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6.8.2009

Mogale Alloys (Pty) Ltd:n 84,9 % efektiivisen omistusosuuden osto 
toukokuun lopussa

Laajentuminen maantieteellisesti Etelä-Afrikkaan

Mineraaliportfolion laajentaminen ja hajauttaminen ferrokromiin (charge chrome), 
piimangaaniin (SiMn) ja ruostumattoman teräksen valmistuksessa käytettävään 
metalliseokseen (SSA)

4 toimintakuntoista sulattoa, joista 2 käyttää DC-teknologiaa, 96 MVA:n sulattokapasiteetilla 
=> DC-teknologia tärkein omaisuuserä

(osa kauppahinnasta kohdistettu sille konsernin IFRS-taseessa)

Alusta tulevalle mineraaliliiketoiminnan jatkolaajentumiselle

Kokonaiskauppahinta ZAR 1,85 miljardia ja lisäksi

ZAR 0,15 miljardia avainhenkilöiden kannustinrahastoon; ZAR 1,22 miljardia maksettu 
käteisellä toukokuussa

Viimeaikaisia uudelleenjärjestelyjä
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6.8.2009

Alustava hankintamenolaskelma, Mogale Alloys (miljoonaa euroa)

Viimeaikaisia uudelleenjärjestelyjä
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6.8.2009

Sylvania Resources Limited:n osakekannan hankinta

Tiedotettu kesäkuussa, tarkoitus toteuttaa Australian lakien mukaisella scheme of 
arrangement –järjestelyllä mahdollisimman pian, viimeistään 30.4.2010

Mineraaliportfolion laajentaminen ja hajauttaminen platinaryhmän metalleihin (PGM)

Fuusion suhde: 1,81 Sylvanian osaketta yhdestä Ruukin osakkeesta

Yksimielinen suositus Sylvanian riippumattomilta hallituksen jäseniltä

Integroitu kromi- ja platinaryhmän metalliyhtiö matalan kustannustason ja korkean 
katetason toiminnoilla

Sivukivijäämien ja UG2-materiaalin hyödyntäminen ainutlaatuisten kromi- ja PGM-seosten
aikaansaamiseksi

Sylvania tavoittelee SXM ja GAU transaktioita, jotka mahdollistaisivat pääsyn PGM raaka-
ainelähteisiin

Viimeaikaisia uudelleenjärjestelyjä



11

Q2/2009 Osavuosikatsaus

6.8.2009Näkymät

TOIMIALANÄKYMÄT

Mineraali

Ruostumattoman teräksen peruskysynnässä ei muutoksia, mutta varastojen alentuminen 
alkanut nostaa hintoja; paineita ferrokromin tuotantokuluissa, erityisesti Etelä-Afrikan 
sähkönhinnan nousun vuoksi

Lyhyellä aikavälillä volyymit pysyvät kohtuullisen alhaisina, pääpaino erikoislaaduissa

Ferrokromiliiketoiminnan suhteellisen kannattavuuden oletetaan säilyvän hyvänä

Puunjalostus

Tukkien saatavuus keskeinen huoli, lyhyen aikavälin kysynnän sahatavaralle odotetaan 
säilyvän hyvänä toimialan tarjonnan voimakkaasta laskusta johtuen

Talonrakentamisen toimitusvolyymit laskussa


