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ELISA COMMUNICATIONS OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2001 KLO 11.30
LIIKEVAIHTO KASVOI TAMMI-MAALISKUUSSA 13 PROSENTTIA
PANOSTUKSISTA JOHTUEN TULOS ENNAKOIDUSTI VIIME VUOTTA ALHAISEMPI
Elisa Communications –konsernin liikevaihto tammi-maaliskuulta
oli 333 miljoonaa euroa (294). Kasvu edellisen vuoden vastaavan
jakson liikevaihtoon oli 13 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli
19 miljoonaa euroa (36). Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja
veroja oli 0,3 miljoonaa euroa (34) ja tulos osaketta kohti -0,06
euroa (0,11).
Konsernin avainluvut:

Tammi-Maaliskuu
2001
2000

Vuosi
2000

Liikevaihto,
miljoonaa euroa

333

294

1244

Käyttökate,
miljoonaa euroa

76

76

360

Käyttökate suhteessa
liikevaihtoon (%)

23

26

29

Liikevoitto,
miljoonaa euroa

19

36

149

6

12

12

0,3

34

94

Omavaraisuusaste, (%)

37

47

40

Investoinnit
käyttöomaisuuteen,
miljoonaa euroa

85

41

252

Investoinnit osakkeisiin,
miljoonaa euroa
38

330

726

Henkilöstö keskimäärin 6 833

5 855

6 161

-0,06

0,11

0,18

5,23

5,59

5,29

Liikevoitto suhteessa
liikevaihtoon (%)
Tulos ennen satunnaisia
eriä ja veroja,
miljoonaa euroa

Tulos/osake
(euroa/osake)
Oma pääoma/osake
(euroa/osake)
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Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Jäljempänä
oleva osavuosikatsaus liitetiedostoineen on nähtävissä myös
konsernin internet-sivuilla osoitteessa www.elisa.fi. Sieltä
löytyy myös kalvopresentaatio.
ELISA COMMUNICATIONS OYJ
Jyrki Antikainen
Viestintäjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Mattheiszen p. 010 26 22917
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Liite: Osavuosikatsaus

3

ELISA COMMUNICATIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2001
Elisa Communications –konsernin liikevaihto tammi-maaliskuulta
kasvoi 13 prosenttia ja oli 333 miljoonaa euroa (294).
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvu hidastui
edellisvuoteen verrattuna, mutta oli markkinakasvua nopeampaa.
Liikevaihdot keskeisissä konserniyhtiöissä (miljoonaa euroa):
Tammikuu - Maaliskuu Muutos
2001
2000
%
Elisa Communications konserni

Vuosi
2000

332,5

294,3

13,0

1244

Elisa Communications Oyj** 125,7
Radiolinja*
161,3
Mäkitorppa Yhtiöt*
17,4
Comptel*
18,9
Datatie
28,8
Elisa Kommunikation GmbH*
13,5
Muut yhtiöt
37,3

127,2
145,8
21,6
13,8
20,2
0,5
14,5

- 1,2
10,6
-19,4
37,0
42,6

521
614
93
60
110
17
60

Konsernin sisäinen myynti

-49,3
294,3

-70,4
332,5

-231
1244

*)alakonsernitilinpäätösten lukuja
**)Elisa Communications Oyj:n vuoden 2000 vertailutiedoiksi on
osavuosikatsauksessa yhdistelty virallisesta tilinpäätöksestä
poiketen HPY Holding Oyj sekä Helsingin Puhelin Oyj, joiden
keskinäiset liiketapahtumat on eliminoitu. Jäljempänä Elisa
Communications-konsernia kutsutaan konserniksi.
Radiolinjan tammi-maaliskuun liikevaihto oli 161 miljoonaa euroa
(146). Radiolinjan liikevaihdon kasvu oli 11 prosenttia. Elisa
Communications Oyj:n liikevaihto oli tammi-maaliskuulta 126
miljoonaa euroa (127).Emoyhtiön ja Datatien liikevaihdon
kehitykseen vaikuttivat yhtiöittämiset ja rakennemuutokset.
Comptelin liikevaihto oli 19 miljoonaa euroa, kasvua
edellisvuoteen verrattuna oli 37 prosenttia.
Konsernin ulkomaan toiminnoista kertyi liikevaihtoa 38
miljoonaa euroa (18). Saksan liiketoimintojen liikevaihto oli 14
miljoonaa euroa. Saksan liikevaihdon kasvuun vaikutti toiminnan
käynnistyminen ja rakennemuutokset vuoden 2000 jälkipuoliskolla.
Comptelin vienti kasvoi 76 prosenttia ja oli 14 miljoonaa euroa.
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Radiolinjan ulkomaan toiminnoista kertyi liikevaihtoa 9 miljoonaa
euroa.

Konsernin liikevoitto tammi-maaliskuulta oli 19 miljoonaa euroa
(36). Konsernin liikevoittoa heikensi Elisa Kommunikation GmbH –
konsernin ensimmäisen neljänneksen ennakoitu liiketappio, 11
miljoonaa euroa.
Liikevoitot keskeisissä konserniyhtiöissä (miljoonaa euroa):
Tammi-Maaliskuu
2001
2000

Muutos Vuosi
%
2000

19,1

36,4

-47,5

149

Elisa Communications Oyj
10,0
Radiolinja*
28,0
Mäkitorppa Yhtiöt*
-2,6
Comptel*
7,6
Datatie
-0,1
Elisa Kommunikation GmbH* -10,7
Muut yhtiöt
-1,6
Konsernikirjaukset **
-11,5
19,1

5,4
33,6
-1,6
4,9
0,8
-1,3
-0,1
-5,3
36,4

85,2
-16,7
-62,5
55,1

188
4
-4
22
7
-26
11
-53
149

Elisa Communicationskonserni

*)alakonsernitilinpäätösten lukuja
**) Konsernikirjaukset muodostuvat lähinnä konserniliikearvon
poistoista ja sisäisten katteiden eliminoinneista.
Konsernin liiketoiminnan muihin tuottoihin, 11 miljoonaa euroa,
sisältyi osakkeiden myyntivoittoja noin 8 miljoonaa euroa.
Radiolinjan tammi-maaliskuun liikevoiton vähenemiseen vaikuttivat
mm. GSM-verkon arvonalentumiskirjaukset ja käyttöomaisuuspoistojen
määrän kasvu.
Elisa Kommunikation GmbH –konsernin liiketappio oli 11 miljoonaa
euroa ja sen osakkuusyritysten osuuksista kertyi tappiota lisäksi
yhteensä 7 miljoonaa euroa. Saksan liiketoimintojen ensimmäisen
vuosineljänneksen tappiot olivat ennakoidulla tasolla.
Konsernin suunnitelman mukaiset poistot käyttöomaisuudesta olivat
46 miljoonaa euroa (35). Poistoihin sisältyy kertaluonteisia GSMverkon arvonalentumiskirjauksia 2 miljoonaa euroa.
Katsauskauden lopussa tytäryhtiöiden hankinnasta aiheutuva
konserniliikearvo oli 561 miljoonaa euroa (vuoden alussa 533).
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Tytäryhtiöiden konserniliikearvon poisto oli yhteensä 11 miljoonaa
euroa (5).
Osuus osakkuusyritysten tuloksista tammi-maaliskuulta oli yhteensä
-9 miljoonaa euroa. Suurin osa tappiosta kertyi Elisa
Kommunikation GmbH -konsernin osakkuusyrityksistä.
Konsernin muut rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -10
miljoonaa euroa (-2). Rahoituskuluja kasvattivat osakehankinnat,
joista merkittävä osa tehtiin lainavaroin.
Konsernin verot on laskettu vastaamaan katsauskauden tulosta.
Kertyneiden tappioiden vaikutus on huomioitu varovaisuuden
periaatteella.
Konsernin tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli -8
miljoonaa euroa (9).
Konsernin tulos/osake oli -0,06 euroa (0,11) ja oma pääoma/osake
5,23 euroa (5,59).
MOBIILILIIKETOIMINTA
Radiolinjan arvion mukaan sen markkina-asema
matkaviestinmarkkinoilla on tammi-maaliskuussa pysynyt ennallaan.
Suomessa Radiolinjan verkossa toimi maaliskuun 2001 lopussa
1 255 482 liittymää (1 106 142).
GSM-liittymien vaihtuvuus(churn)oli katsauskaudella vuositasolle
muutettuna 13,9 prosenttia (14,8). Vuoden ensimmäisen neljänneksen
aikana vaihtuvuus on yleensä mm. joulumyynnin vuoksi muita
vuosineljänneksiä korkeammalla tasolla.
Radiolinjan asiakkaat voivat käyttää matkapuhelintaan 101 maassa
208 operaattorin matkapuhelinverkossa. Katsauskauden aikana
Radiolinja solmi 6 roaming-sopimusta.
Tammi-maaliskuussa Radiolinjan verkossa soitettujen puheluiden
minuuttimäärä oli 465 miljoonaa (400). Keskimääräinen
kuukausikäyttö liittymää kohden oli 126 minuuttia (122).
Radiolinjan verkossa lähetettiin katsauskauden aikana 94 miljoonaa
tekstiviestiä (78). Tekstiviestejä lähetettiin keskimäärin 26
kappaletta Radiolinjan liittymää kohti kuukaudessa (24).
Tekstiviestejä käytti jakson viimeisen kuukauden aikana 63
prosenttia (62) ja sisältöpalveluita 23 prosenttia Radiolinjan
liittymäasiakkaista (16).
Liikevaihto liittymää kohden kuukaudessa oli 42 euroa (41).
Lisäarvopalvelujen osuus liikevaihdosta oli 12 prosenttia (10).
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Radiolinja on vuokrannut vuosina 1990-1999 puhelinyhtiöiltä
merkittävän osan käyttämästään matkapuhelinverkosta. Vuokraus on
tapahtunut pitkäaikaisin rahoitussopimuksin siten, että vuokrat
maksetaan takapainoisesti painottuen vuokrakauden loppupuolelle.
Katsauskaudella Radiolinja osti osan em. tavalla vuokraamastaan
verkosta eli lunasti takaisin toimitussopimuksia noin 21,9
miljoonalla eurolla kuudelta yhtiöltä. Em. hankinnoista tullaan
kirjaamaan kuluksi noin 9 miljoonaa euroa eli se osa ostohinnasta,
mikä on suurempi kuin verkon tasearvo olisi suunnitelman mukaisten
poistojen jälkeen. Katsauskaudella tästä on kirjattu poistoina 2
miljoonaa euroa.
Vuokrasopimusten jäljellä olevan vuokravastuun arvioidaan olevan
noin 138,6 miljoonaa euroa suurempi kuin mitä verkon tasearvo
suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettynä olisi. Erosta osa
selittyy vuokravastuuseen sisältyvästä korkotekijästä ja osa
vuokramaksujen takapainoisuudesta.
Radiolinjan suorat investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä
35,3 miljoonaa euroa (16,2). Investoinnit kohdistuivat mm. uuteen
toimitaloon ja uusiin tuotantotiloihin Raisiossa ja Espoossa.
Maaliskuussa Radiolinja myi omistamansa osuuden, 50 prosenttia,
Globalstar Northern Europe Oy:n osakekannasta italialaiselle
Elsacomille.
Radiolinjan Virossa toimivan tytäryhtiön, Radiolinja Eesti AS:n
liikevaihto oli tammi-maaliskuussa noin 8,8 miljoonaa euroa.
Kasvua oli 73 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta jaksosta.
Radiolinja Eestin liittymämäärä oli maaliskuun lopussa noin 137
000 (97 000).
KIINTEÄN VERKON LIIKETOIMINTA
Kiinteän verkon liikevaihto kasvoi noin 10 prosenttia.
Elisa Communications Oyj:n liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 126
miljoonaa euroa (127). Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat
yhtiöittämiset ja rakennemuutokset. Kiinteän verkon
liiketoimintaan kuuluvat mm. Kolumbus Oy, Direktia Oy ja Oy
Datatie Ab.
Liittymien kokonaismäärä oli katsauskauden lopulla 747 968
(728 968), joista ISDN-kanavia oli 213 811 (181 873). Liittymien
lisäys johtui pääasiassa Lounet Oy:n siirtymisestä konsernin
tytäryhtiöksi. Konsernin kotimaisten osakkuusyhtiöiden liittymät
mukaan lukien liittymien kokonaismäärä on noin miljoona liittymää.
ADSL-liittymien myynti kasvoi edelleen voimakkaasti. Katsauskauden
päättyessä niitä oli noin 8 300 kappaletta (800). Katsauskaudella
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ADSL-liittymien myynti aloitettiin Turussa ja sen
ympäristökunnissa.
Kolumbuksen mittavin uudistus tammi-maaliskuussa oli
kokonaisuudessaan uuden sähköpostijärjestelmän käyttöönotto. Uusi
järjestelmä pystyy välittämään yli kymmenen miljoonaa viestiä
päivässä.
Konsernin kokonaan omistama hakemistomedialiiketoimintaa
harjoittava Direktia Oy aloitti toimintansa vuoden 2001 alussa.
Yhtiön päätuotteita ovat Helsingin seudun painettu HELalueluettelo, henkilöavusteinen 118-palvelu ja sähköinen
www.0100100.com-palvelu.
Datatien liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 28,8
miljoonaa euroa (20,2). Liiketoiminnan kasvua edelliseen vuoteen
selittää osaltaan 1.3.2000 tapahtunut liiketoimintasiirto, jossa
Elisa Communications Oyj:n datapalvelut –liiketoiminta
yhdistettiin Datatiehen. Luvut eivät siis ole suoraan
vertailukelpoisia.
Alkuvuodesta datapalvelujen kasvu jatkui odotusten mukaisena.
Asiakkaat päivittävät verkkojaan nopeammiksi ja ottavat käyttöön
uusia palveluja, kuten etätyöratkaisuja. Yritysverkoissa on
kuitenkin ollut nähtävissä yleisen hintatason lasku mm. uusien
teknologioiden myötä. Alkuvuonna Datatie lanseerasi uuden IPpohjaisen verkon päälle rakentuvat LanLink Yritysverkkopalvelut.
MUU LIIKETOIMINTA
Comptel
Comptel Oyj:n liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 18,9 (13,8)
miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 37,2 prosenttia. Liikevoitto
kasvoi 54,4 prosenttia ja oli 7,6 (4,9) miljoonaa euroa. Viennin
osuus liikevaihdosta oli 72,5 (56,2) prosenttia.
Comptelin vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon kasvu ja
kannattavuus edustavat toimialan huippua. Tuotepohjaisen
liiketoiminnan (MDS) kasvu oli selvästi markkinoiden kasvua
voimakkaampaa, ja Comptel vahvisti edelleen asemaansa globaalina
markkinajohtajana mediaattorimarkkinoilla.
Comptelin ensimmäinen 3G-asiakastoimitus käynnistyi tammimaaliskuussa. Katsauskauden loppuun mennessä Comptel oli sopinut
yli 15:stä toimituksesta GPRS -verkkoihin. Comptel julkisti oman
osavuosikatsauksensa 23.4.
Mäkitorppa Yhtiöt
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Mäkitorppa Yhtiöt Oy:n liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 17,4
miljoonaa euroa (21,7).Liikevoitto oli -2,6 miljoonaa euroa (1,6). Omien jakeluketjujen liittymämyynti oli Suomessa noin 52
prosenttia ja Virossa jopa 230 prosenttia viime vuotta parempi.
Liikevaihto jäi ensimmäisen vuosineljänneksen osalta viime vuotta
alemmalle tasolle mm. ulkomaanliiketoiminnan rakenteellisten
muutosten vuoksi. Näitä olivat Latvian ja Liettuan tukkutoiminnan
poistuma sekä Mäkitorpan Saksan liiketoiminnan siirto Elisa
Kommunikation GmbH -konserniin. Liikevaihtoon vaikuttivat myös
Suomen laitemyynnin vähäinen kasvu ja hintakilpailun koveneminen.
EPStar
Konsulttiyritys EPStar Oy:n vuoden 2001 ensimmäinen neljännes
jatkui suunnitellun mukaisesti henkilökunnan rekrytoinnilla,
asiakassuhteiden luomisella ulkomailla sekä osaamista kasvattavien
projektien tekemisellä kotimaassa. Vuosineljänneksen lopussa
henkilökunnan kokonaismäärä oli 35. Uusia projekteja käynnistyi
mm. Unkarissa ja Ruotsissa.
SAKSAN LIIKETOIMINTA
Saksan liiketoiminnat kehittyivät suunnitellulla tavalla. Elisa
Kommunikation GmbH –konsernin tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden
yhteenlaskettu liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 40 miljoonaa
euroa.
Elisa Kommunikation GmbH -konsernin ja sen tytäryhtiöiden
konsolidoitu liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 14
miljoonaa euroa (17 miljoonaa koko vuosi 2000). Käyttökate oli -7
miljoonaa euroa (-15 miljoonaa euroa koko vuosi 2000) ja
liikevoitto -11 miljoonaa euroa (-18 miljoonaa euroa koko vuosi
2000, ilman alaskirjauksia). Rahoitustulosta rasitti lisäksi osuus
osakkuusyhtiöiden tuloksesta ja osakkuusyhtiöiden goodwill-poistot
yhteensä -7 miljoonaa euroa (-15 miljoonaa euroa koko vuosi 2000,
ilman alaskirjauksia).
ISDN-liittymien kysyntä lisääntyi sekä kotiasiakas- että
pienyrityssegmentillä. Pienyrityssegmentillä myös DSL-liittymien
kysyntä lisääntyi.
Katsauskauden aikana Elisa Kommunikation hankki osake-enemmistön
seuraavissa kaupunkioperaattoriyhtiöissä: Mainova
Telekommunikation (Frankfurt, Hessen), HU-KOM (Hanau, Hessen),
MAINZ-KOM (Mainz, Rheinland-Pfalz ja JelloComissa (Jena,
Thüringen). Viimeksi mainittu hankinta odottaa vielä mm. Saksan
kilpailuviranomaisten lopullista hyväksyntää.
Fuusioprosessi JelloComin ja Elisa Kommunikationin täysin
omistaman tytäryhtiön Encotelin (Gera) kanssa on käynnistetty.
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Fuusiossa syntyvä teleyhtiö kattaa Thüringenin neljä suurinta
kaupunkia.
TIMe start-up management GmbH:n liiketoiminta integroitiin
katsauskauden aikana Elisa Kommunikationin liiketoimintaan. TIMealakonserniin kuuluu osakkuuksia 12 tietoliikenneyhtiössä, jotka
pääosin toimivat Rein-Main –alueella ja Saksan uusien
osavaltioiden suurkaupungeissa. TIME omistaa myös 50 prosenttia
valtakunnallisesta dataverkko-operaattoriyhtiöstä TIMe City Link
AG:sta.
Hansacomin toiminta Greifswaldissa Mecklenburg-Vorpommernin
alueella käynnistettiin katsauskauden aikana. Valtakunnallisen
TIMe CityLink laajakaistaverkon rakennustyöt saatettiin
päätökseen, ja asiakkaiden kytkentä verkkoon aloitettiin.
Kuluvan vuoden aikana Elisa Kommunikation pyrkii hankkimaan
liikkeenjohdollisen määräysvallan strategisesti tärkeissä
yhtiöissä. Samaan aikaan luovutaan valikoidusti niistä yhtiöistä,
joissa on vähemmistöosuuksia.
Kaikki Elisa Kommunikationin omistamat paikallisoperaattorit
keskittyvät asiakaskannan kasvattamiseen ja asiakasuskollisuuden
lisäämiseen. Lisäksi ne pyrkivät vähentämään toimintakulujaan ja
tekemään vain toimintansa kannalta välttämättömät investoinnit.
Mäkitorppa GmbH pyrkii parantamaan tuottavuuttaan keskittymällä
myymään mobiililiittymiä jo olemassa olevilla alueillaan ja
keskittymällä myymäläverkoston kannattavuuteen.
KONSERNIN YRITYSJÄRJESTELYT
Syksyllä 2000 päätettiin hakemisto –liiketoiminnan ja Kolumbus –
liiketoiminnan yhtiöittämisestä. Direktia Oy ja Kolumbus Oy
aloittivat toimintansa 1.1.2001.
Lounais-Suomen Puhelin Oy ja Liedon Puhelin Oy myivät konsernille
enemmistön Lounet Oy:stä. Kauppojen jälkeen konsernin omistus
Lounetin osakkeista nousi 51 %:iin ja Lounetista tuli konsernin
tytäryhtiö.
Elisa Communications Oyj ja Riihimäen Puhelin Oy (RPO) sopivat
verkko- ja palveluoperaattoritoimintojensa yhdistämisestä vuoden
2001 aikana. Liiketoimintojen yhdistämisen edellytyksenä on
osakevaihtotarjous, jonka tavoitteena on saada RPO:sta konsernin
tytäryhtiö.
Kilpailuvirasto hyväksyi 30.3.2001 järjestelyn, jossa Elisa
Communications Oyj hankkii tosiasiallisen määräysvallan RPO:ssa.
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Elisa Communications Oyj:n ja Soon Communications Oyj:n
hallitukset hyväksyivät maaliskuun lopulla sopimuksen yhtiöiden
omistus- ja liiketoimintajärjestelyistä. Näiden edellytyksenä on
konsernin osakevaihtotarjouksen toteutuminen. Vaihtotarjouksessa
konsernin tavoitteena on saada omistukseensa yli puolet Soonin
osakkeista. Järjestelyt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2001 aikana.
Soonin osakevaihtotarjouksen toteutuessa konsernin omistus KSP
Yhtiöt Oyj:stä ja Finnet International Oy:stä nousee yli 50
prosentin, jolloin niistä tulee konsernin tytäryhtiöitä.
Maaliskuussa kilpailuvirasto hyväksyi yrityskaupan, jossa Elisa
Communications Oyj hankki Kaukoverkko Ysi Oy:n
älyverkkoliiketoiminnan. Samaan aikaan konserni myi
omistusosuutensa Kaukoverkko Ysi Oy:ssä yhtiön muille omistajille.
Konserni perusti Jaakko Pöyry Groupin kanssa 16.1.uudenlaista
sovellusvuokrausta harjoittavan Inforbis Oy:n, josta konserni
omistaa 30 ja Jaakko Pöyry 70 prosenttia.
RAHOITUSASEMA
Konsernin korolliset velat olivat 822 miljoonaa euroa (446), josta
pitkäaikaisten velkojen osuus oli 696 miljoonaa euroa (430).
Omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 37 prosenttia (44).
Konserni laski liikkeeseen tammikuussa nimellisarvoltaan 300
miljoonan euron joukkovelkakirjalainan.
Laina sisältyy yhtiön 21.11.2000 julkistamaan 1,0 miljardin euron
Euro Medium Term Bond –ohjelmaan (EMTN). Laina-aika on viisi
vuotta ja se erääntyy 31.1.2006.
INVESTOINNIT
Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammimaaliskuussa 85 miljoonaa euroa (41) ja osakehankinnat
38 miljoonaa euroa (330).
Käyttöomaisuuteen emoyhtiössä investoitiin 22 miljoonaa euroa
(24), Radiolinjassa 35 miljoonaa euroa (16) ja muissa
tytäryhtiöissä yhteensä 27 miljoonaa euroa.
OSAKE
Elisa Communications Oyj:n A-osakkeen päätöskurssi 30.3.2001 oli
15,40 euroa. Kolmen ensimmäisen kuukauden ylin noteeraus oli 25,01
euroa ja alin 14,30 euroa. Osakkeen keskikurssi oli 17,93 euroa.
Yhtiön markkina-arvo 30.3.2001 oli 1 926 miljoonaa euroa.
Yhtiön A-osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä
2.1.2001-30.3.2001 kaikkiaan 24,9 miljoonaa kappaletta 447
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miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 19,9 % A-osakkeiden
määrästä.

HENKILÖMÄÄRÄ
Konsernin henkilömäärä kasvoi tammi-maaliskuussa 173 henkilöllä.
Konserniyhtiöiden palveluksessa oli tammi-maaliskuussa keskimäärin
6 833 henkilöä (5 855). Emoyhtiössä oli keskimäärin 3 077
henkilöä, Radiolinjassa 1 330 henkilöä, Mäkitorpassa 483 henkilöä,
Comptelissa 550 henkilöä, Elisa Kommunikation GmbH:ssa 336
henkilöä, Direktiassa 287 henkilöä, Kolumbuksessa 256 henkilöä,
Datatiessa 297 henkilöä ja muissa tytäryhtiöissä yhteensä 217
henkilöä.
Maaliskuun lopussa konsernin henkilömäärä oli 6 871 henkilöä
(5 770).
OIKEUDELLISET ASIAT
Yhtiön vuoden 2000 toimintakertomuksessa mainitut oikeudelliset
prosessit ovat edelleen kesken seuraavin muutoksin.
Liittyen osakeyhtiölain 14. luvun 19 §:n mukaiseen
lunastusmenettelyyn Oy Radiolinja Ab:n vähemmistöosakkeista
välimiesoikeus totesi 8.2.2001 istunnossaan, että Elisa
Communications Oyj:llä on oikeus lunastaa osakkeet. Omistusoikeus
lunastettaviin osakkeisiin siirtyi Elisa Communications Oyj:lle
27.2.2001, kun Elisa Communications Oyj asetti välimiesoikeuden
hyväksymän vakuuden. Välimiesoikeus on ilmoittanut, että se
antanee päätöksen asiassa lunastushinnan osalta 29.5.2001.
Hovioikeuden päätös, jossa hylättiin erään Helsingin
Puhelinyhdistyksen jäsenen esittämä vahingonkorvausvaatimus, jäi
voimaan, kun Korkein oikeus ei antanut asiassa valituslupaa. Jäsen
vaati Elisa Communications Oyj:tä palauttamaan jäsenen tekemän
sijoituksen osuustodistukseen, joka oli mitätöity maksamattomien
puhelinlaskujen vuoksi.
YHTIÖKOKOUS 20.4.2001
Elisa Communications Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti
20.4.2001 hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,07
euroa A-osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.4.2001 ja
osingon maksaminen osakkaiden pankkitileille tapahtuu 3.5.2001
alkaen. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen
sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Hallituksen
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jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallintoneuvoston jäsenille
myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2000.
Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi
uudestaan Keijo Suila ja Matti Aura ja uutena jäsenenä Vaisala
Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Ketonen. Hallituksessa jatkavat
edelleen Ossi Virolainen, Riitta Backas, Arto Ihto, Rauno Kousa,
Linus Torvalds ja Paavo Uronen, jotka eivät olleet erovuorossa
tässä yhtiökokouksessa. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa
pääjohtaja Keijo Suila ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Ossi
Virolainen.
Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin SVH Pricewaterhouse Coopers Oy
(KHT-yhteisö)ja Leo Laitinmäki (KHT) sekä varatilintarkastajaksi
Jaana Salmi (KHT).
Yhtiökokous antoi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle
valtuudet päättää osakepääoman korottamisesta yhdellä tai
useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien
antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien,
vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien
nojalla merkittävien uusien A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu
määrä saa olla enintään 25 miljoonaa kappaletta ja yhtiön
osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 12,5 miljoonalla
eurolla. Valtuutus tulee voimaan 21.10.2001 ja päättyy 20.4.2002.
Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta
merkitä uusia osakkeita sekä päättämään uusien osakkeiden
merkintähinnasta ja merkintäehdoista. Hallitus on oikeutettu
päättämään, että uusia osakkeita voidaan merkitä
apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka
käyttämällä kuittausoikeutta.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Riihimäen Puhelin Oy:n hallitus päätti 3.4 osakeannin
suuntaamisesta Elisa Communications Oyj:lle, joka 5.4. merkitsi
yhteensä 3 810 osaketta. Konsernin omistusosuus RPO:sta nousi
16,67 prosenttiin.
Konsernin hallitus päätti 20.4. osakevaihtotarjouksesta Riihimäen
Puhelin Oy:n (RPO) osakkaille. RPO:n osakkeenomistajilla on
vaihtotarjouksessa oikeus merkitä kutakin omistamaansa yhtä RPO:n
200 markan nimellisarvoista osaketta kohden 127 Elisa
Communications Oyj:n 0,50 euron nimellisarvoista osaketta.
Kilpailuvirasto hyväksyi 6.4.2001 Elisa Communications Oyj:n
hankkiman tosiasiallisen määräysvallan Joensuun Puhelin Oy:ssä.
Elisa Communications Oyj ottaa 1.7. 2001 käyttöön uuden
yhteenliittämishinnaston, jonka se on toimittanut
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Telehallintokeskukselle THK:n 18.1.2001 antaman päätöksen
mukaisesti. Elisan yhteenliittämismaksut laskevat liikennelajista
riippuen keskimäärin 20 prosenttia. Uusi hinnasto toimitettiin
teleyrityksille huhtikuun aikana.
Radiolinja valitsi 20.4.kolmannen sukupolven (UMTS)
matkapuhelinjärjestelmiensä toimittajaksi Nokian ja Siemensin.
Radiolinja arvioi käyttävänsä kolmannen sukupolven
verkkoteknologiaan seuraavan 5 vuoden aikana noin 350-700
miljoonaa euroa.
Konsernin hallitus päätti 20.4.2001 osakevaihtotarjouksesta
Communications Oyj:n osakkaille. Soonin osakkeenomistajilla
vaihtotarjouksessa oikeus merkitä kutakin omistamaansa yhtä
osaketta kohden 0,452 Elisa Communications Oyj:n 0,50 euron
nimellisarvoista A-osaketta. Tarjousasiakirja julkistettiin

Soon
on
Soonin
25.4.

Konserni teki 21.3. päätöksen yhtiöittää televerkkoja operoivan
Operator Network Services (ONS) liiketoiminta-alueensa.
Nordea-konserniin kuuluva Merita Pankki Oyj ja Elisa
Communications Oyj solmivat 23.4. jatkosopimuksen Meritan kotimaan
konttoriverkon palvelujen kehittämisestä. Sopimus sisältää Meritan
konttoriverkon tiedonsiirtopalvelujen suunnittelun, kehittämisen
ja toimittamisen. Sopimuksen arvo on lähes 17 miljoonaa euroa, ja
se jakautuu useammalle vuodelle.
Oikeusministeriö ja Elisa Communications Oyj päättivät
30.4.jatkaa vuonna 1998 solmittua tietoliikennepalvelujen
puitesopimusta kahdella vuodella. Näin Elisa Communications Oyj on
edelleen oikeusministeriön valtakunnallinen
tietoliikennetoimittaja.
LOPPUVUODEN NÄKYMÄT
Konsernin liikevaihdon arvioidaan loppuvuonna kasvavan toimialan
kasvua nopeammin. Kertaluonteisista eristä puhdistetun
käyttökatteen arvioidaan paranevan, mutta tilikauden tuloksen
vuonna 2001 ennakoidaan jäävän samalle tasolle kuin vuonna 2000.
Radiolinjan koko vuoden operatiivisen liikevoiton ilman
kertaluonteisten erien vaikutusta odotetaan olevan edellisen
vuoden tasoa.
Comptelin MDS-liiketoiminnan kasvun arvioidaan jatkuvan edelleen
hyvänä koko kuluvan vuoden ajan. Kannattavuuden odotetaan olevan
hyvää tasoa vuonna 2001.
Elisa Kommunikation GmbH -konsernin liikevaihdon odotetaan
kasvavan edelleen merkittävästi vuodesta 2000. Saksan toimintojen
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liiketappion arvioidaan pienenevän vuoden 2001 jälkimmäisellä
puoliskolla.
Osakevaihto Soon Communications Oyj:n omistajille vaikuttaa
toteutuessaan positiivisesti konsernin tunnuslukuihin.

Helsingissä 3.5.2001
ELISA COMMUNICATIONS OYJ
Hallitus

