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OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 (Korjattu tilauskannan osalta 30.10.2013 klo 12.10) 

Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus 

Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku): 

• Tilauskertymä: 1 086,3 (1 613,2) miljoonaa euroa, -33 % 
• Tilauskanta: 1 512,3 (2 155,8) miljoonaa euroa, -30 % 
• Liikevaihto: 1 454,4 (1 437,6) miljoonaa euroa, +1 % 
• Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 355,2 (291,9) miljoonaa euroa, +22 % 
• Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto1): 122,4 (119,8) miljoonaa euroa, +2 % 
• Osakekohtainen tulos: 0,44 (0,42) euroa, +5 % 

Heinä-syyskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku) 

• Tilauskertymä: 229,6 (452,4) miljoonaa euroa, -49 % 
• Liikevaihto: 440,1 (502,8) miljoonaa euroa, -12 % 
• Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 116,8 (101,7) miljoonaa euroa, +15 % 
• Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto1): 44,1 (44,7) miljoonaa euroa, -1 % 

Vuoden 2013 tulosohjeistusta laskettu (julkaistu 17.10.2013) 

Outotecin liikevaihto-ohjeistuksen laskuun vaikuttivat useat tekijät. Maailmantalouden epävarmuus 
on jatkunut ja hidastanut asiakkaiden investointeja. Myös osa projekteista on edennyt odotettua 
hitaammin asiakkaiden maksujen viivästyttyä. Syyskuussa peruuntui lisäksi tilauskannassa oleva 
30 miljoonan euron projekti. Merkittävin syy operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentin 
ohjeistuksen laskuun on alhaisempi liikevaihto.  

Outotec arvioi, että vuonna 2013  

• liikevaihto on noin 1,9-2,1 miljardia euroa ja 
• operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti1) on noin 8,5-9,5 

 
Aikaisempi tulosohjeistus: 

Vahvan tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien ja tarjouspyyntöjen perusteella johto 
arvioi, että vuonna 2013 

• liikevaihto on noin 2,1-2,3 miljardia euroa ja 
• operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti1) on noin 9,5-10,5 
 

1) Ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä (PPA) poistoja 
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Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista 
 

Q3 
2013 

Q3 
2012 

Q1-Q3 
 2013 

Q1-Q3 
 2012 

Viim. 
12kk 

Q1-Q4 
2012 

Liikevaihto, milj. EUR 440,1 502,8 1 454,4 1 437,6 2 104,2 2 087,4 
Bruttokate, % 22,5 19,3 20,8 20,3 21,1 20,8 
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, milj. EUR 44,1 44,7 122,4 119,8 196,4 193,8 
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, % 10,0 8,9 8,4 8,3 9,3 9,3 
Liikevoitto, milj. EUR 45,0 41,0 116,5 109,4 191,4 184,3 
Liikevoitto, % 10,2 8,1 8,0 7,6 9,1 8,8 
Voitto ennen veroja, milj. EUR 43,1 39,6 110,9 107,4 183,1 179,7 
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -61,1 13,4 -39,5 80,4 -42,8 77,1 
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -112,4 -301,4 -112,4 -301,4 -112,4 -264,7 
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %  -23,5 -71,2 -23,5 -71,2 -23,5 -56,0 
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -45,4 -255,9 -45,4 -255,9 -45,4 -191,3 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 29,8 34,9 27,3 31,4 34,6 37,0 
Oman pääoman tuotto, % 26,3 27,0 22,1 24,6 29,1 29,4 
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 512,3 2 155,8 1 512,3 2 155,8 1 512,3 1 947,1 
Tilauskertymä, milj. EUR 229,6 452,4 1 086,3 1 613,2 1 557,5 2 084,4 
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 984 4 663 4 929 4 356 4 886 4 456 
Osakekohtainen tulos, EUR 0,17 0,16 0,44 0,42 0,73 0,70 
 

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen: 

”Maailmantalouden jatkunut epävarmuus sekä kaivosteollisuuden edelleen hidastuneet investoinnit 
ja tuotantokustannusten leikkaukset johtivat huomattavan alhaiseen tilauskertymään kolmannella 
vuosineljänneksellä. Kuluvan vuoden tilauskertymän heikentyminen alkoi myös vaikuttaa 
liikevaihtoomme. Tämä sekä muutama asiakkaiden maksuviiveiden vuoksi viivästynyt toimitus ja 
yksi peruuntunut tilaus johtivat siihen, että jouduimme alentamaan koko vuoden liikevaihdon ja 
tuloksen ohjeistustamme.  

Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi edelleen, ja kannattavuutemme pysyi vakaana kolmannen 
vuosineljänneksen alhaisemmasta kokonaisliikevaihdosta huolimatta. Turvataksemme tulevien 
vuosien kannattavuuden epävarmassa markkinatilanteessa käynnistimme ohjelman, joka tähtää 
enintään 50 miljoonan euron vuosisäästöihin liiketoiminnan kuluissa.   

Jatkossa keskitymme edelleen kasvattamaan tilauskertymää ja varmistamaan vankan 
tilauskannan. Keskipitkän ja pitkän aikavälin myyntinäkymämme ovat pysyneet hyvinä. Odotamme, 
että tulevina vuosineljänneksinä voimme sopia muutamista suurehkoista kaupoista. Palvelujen ja 
pitkäaikaisten palvelusopimusten kysynnän ennakoidaan kasvavan. Viime vuosien isojen 
uusinvestointien kustannusylityksistä kärsineet kaivosyhtiöt pyrkivät nyt minimoimaan 
investointiensa riskejä ja maksimoimaan nykyisten laitostensa tuoton. Tämä on vähentänyt 
yleisesti ottaen investointeja, mutta tarjoaa Outotecille mahdollisuuksia, koska voimme tarjota 
asiakkaalle parhaan tuoton ennakoitavissa olevin kustannuksin, aikatauluin ja taatuin 
suorituskyvyin.”  
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MUUTOS SEGMENTTIRAPORTOINNISSA  

Outotecin kaksi uutta liiketoiminta-aluetta muodostavat IFRS 8 -mukaiset liiketoimintasegmentit. 
Uusi segmenttiraportointi on voimassa tästä tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksesta alkaen.  

Merkittävimmät muutokset uudessa segmenttiraportoinnissa ovat: 

• Yksi liiketoiminta-alue on päävastuussa asiakastoimituksesta, joten myynti kokonaisuudessaan 
sekä myynnin kustannukset kirjataan suoraan kyseiselle segmentille. Aikaisemmin asiakastoimitus 
kirjattiin teknologioittain, jolloin segmenttien välillä syntyi useita sisäisiä liiketapahtumia. 

• Uusien operatiivisten raportointiperiaatteiden perusteella kustannukset liittyen osakepohjaisiin 
kannustinohjelmiin on kohdistettu raportoiville segmenteille. Aiemmassa segmenttiraportoinnissa 
nämä erät olivat sisällytetty kohdistamattomiin eriin. 
 

Täsmäytetyt Q1-Q2 2013 luvut on julkaistu 18.10.2013. > Tiedote 

Lisätietoja antavat 

Outotec Oyj 

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja 
puhelin 020 529 211 

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 
puhelin 020 529 2002 

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja 
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141 

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com  

VUODEN 2014 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI 

• Tilinpäätöstiedote 2013 julkaistaan 7.2.2014 
• Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 29.4.2014  
• Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 31.7.2014 
• Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 30.10.2014 

Tilinpäätös 2013 julkaistaan viikolla 10. Yhtiökokouksen suunniteltu ajankohta on 31.3.2014. 

PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 2013 

Outotecin pääomamarkkinapäivä järjestetään 3-4.12.2013 Lontoossa. Ohjelma ja 
ilmoittautumisohjeet julkaistaan Outotecin verkkosivuilla viikolla 45. 

JAKELU 

NASDAQ OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.outotec.com  

  

http://www.outotec.com/fi/Media/HuginPages/2013/Outotecin-uuden-operatiivisen-rakenteen-mukaiset-vertailukelpoiset-luvut/�
mailto:etunimi.sukunimi@outotec.com�
http://www.outotec.com/�
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OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Metallien hinnat ovat nousseet hieman viime kuukausina. Kaivosyhtiöt ovat kuitenkin epäröineet 
uusiin investointeihin ryhtymistä sekä leikanneet käyttökustannuksiaan maailmantalouden 
jatkuneen epävarmuuden takia ja optimoidakseen kassavirtaansa. Lisäksi useiden valuuttojen 
heikentyminen sekä poliittiset ja verotukselliset epävarmuustekijät hidastivat investointipäätöksiä. 
Käyttökustannusleikkaukset ovat heikentäneet palveluiden kysyntää kolmannella 
vuosineljänneksellä. 

Markkinatilanne Pohjois- ja Etelä-Amerikassa oli heikohko. Sen sijaan Väli-Amerikassa, Lähi-
idässä, Venäjällä ja Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa mineraali- ja metallurgisen teollisuuden 
asiakkaat jatkoivat erityisesti kupari-, alumiini-, rikkihappo- ja jalometallihankkeiden kehittelyä. 
Aasiassa ja Tyynenmeren alueella, erityisesti Kiinassa, on yhä enemmän keskitytty 
ympäristöinvestointeihin. Muutokset poliittisessa tilanteessa ovat elvyttäneet Australian markkinoita 
jonkin verran. Kaakkois-Aasiassa kiinnostus paikallisiin investointeihin jatkuu, kun alueen maat 
pyrkivät nostamaan luonnovarojensa jalostusastetta.  

Alhaiset energian hinnat sekä vaihtoehtoisen ja uusiutuvan energiantuotannon tukisäännöstelyn 
epävarmuus ovat hidastaneet investointeja joissain maissa, vaikka yleisesti ottaen kestäviin 
energiaratkaisuihin on kiinnostusta. 

Monilla alueilla kilpailu on kiristynyt, ja hinnoittelupaineet ovat kasvaneet, sillä projekteja on 
vähemmän markkinoilla. Projektirahoitusta oli edelleen saatavilla hyviin projekteihin. 

TILAUSKERTYMÄ  

Kolmannen vuosineljänneksen uusien tilausten arvo oli 229,6 (452,4) miljoonaa euroa, laskua 49 % 
vertailukaudesta. Tilauskertymää alensi syyskuussa peruuntunut keskeytettynä ollut 30 miljoonan 
euron projekti (saatu ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2013). Katsauskauden uusien tilausten 
arvo oli 1 086,3 (1 613,2) miljoonaa euroa, laskua 33 % vertailukaudesta. Vertailukauden 
valuuttakursseilla laskettuna syyskuun lopun tilauskertymä olisi ollut 5 % korkeampi. 
Palveluliiketoiminnan tilauskertymä kolmannella vuosineljänneksellä oli 115,1 (140,1) miljoonaa 
euroa, laskua 18 % vertailukaudesta. Vertailukauden tilauskertymässä yksi suuri 
seisokkihuoltoprojekti vastasi noin 12 %:a palvelujen tilauskertymästä. Heikentyminen 
vertailukaudesta johtui pääasiassa seisokkihuoltopalvelujen, modernisointipalveluiden sekä 
uusinvestointeihin liittyvien varaosien kysynnän laskusta, mikä oli seurausta asiakkaiden 
kassavirtojen optimoinnista. Katsauskauden palveluliiketoiminnan tilauskertymä oli 387,1 (362,8), 
kasvua 7 % vertailukaudesta. Katsauskauden tilauksista 54 % tuli Euroopasta (mukaan lukien IVY-
maat), Lähi-idästä ja Afrikasta (EMEA), 22 % Amerikasta sekä 23 % Aasian ja Tyynenmeren 
alueelta.  

Kolmannella vuosineljänneksellä julkaistut tilaukset: 
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Projekti Asiakas Sijainti Arvo,  
milj. euroa 
(kirjattu 
tilauskertymään) 

Liiketoiminta-
alue 

Arvioitu 
toimitusaika 

Kuparisulaton modernisointi PASAR Filippiinit Yli 12 (Q3/2013) Metals, Energy 
& Water 

 

Alumiinisulaton teknologiaa ETI Alüminyum Turkki Noin 15 (Q3/2013) Metals, Energy 
& Water 

2014 loppuun 
mennessä 

Liekkisulatusteknologiaa 
kuparisulaton uudistamiseksi 

Rio Tinto Yhdysvallat Noin 14 (Q3/2013) Metals, Energy 
& Water 

 

Alumiinioksidijalostamon 
teknologialisenssi sekä perus- 
ja detaljisuunnittelu  

DUBAL Arabiemiraatit Ei julkistettu 
(Q3/2013) 

Metals, Energy 
& Water 

 

Rikastamoteknologiaa (julk. 
11.10.2013) 

Grupo Peñoles Meksiko Yli 47 (Q3/2013) Minerals 
Processing 

2014 
loppuvuoden 
aikana 

TILAUSKANTA  

Katsauskauden lopun tilauskanta oli 1 512,3 (2 155,8) miljoonaa euroa, laskua vertailukaudesta 
30 %. Tilauskantaa alensi 30 miljoonan euron peruuntunut tilaus. Palveluliiketoiminnan osuus 
tilauskannasta oli 211,5 (260,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa Outotecin 
tilauskannassa oli 38 (43) yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostavat yhteensä 79 
(70) % tilauskannasta. Vuosineljänneksen lopussa tehtyjen projektiarviointien perusteella johto 
arvioi, että tilauskannasta noin 38 (27) % (noin 580 (580) milj. euroa) toimitetaan vuonna 2013. 

Syyskuun 2013 lopussa tilauskannassa oli 5 keskeytettyä projektia, joiden kokonaisarvo on noin 
34 miljoonaa euroa ja jotka vastasivat noin 2 %:a tilauskannasta. Keskeytykset liittyivät 
asiakkaiden kassavirtojen optimointiin, paikallisiin työmaaolosuhteisiin, rahoitukseen ja lupa-
asioihin.  

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS 

Liikevaihto ja taloudellinen tulos Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Viim. Q1-Q4 
milj. EUR 2013 2012 2013 2012 12 kk 2012 
Liikevaihto 440,1 502,8 1 454,4 1 437,6 2 104,2 2 087,4 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto1) 116,8 101,7 355,2 291,9 539,3 476,0 
Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, % 26,5 20,2 24,4 20,3 25,6 22,8 
Bruttokate, % 22,5 19,3 20,8 20,3 21,1 20,8 
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto 44,1 44,7 122,4 119,8 196,4 193,8 
- kertaluontoiset erät (liittyen yritysostoihin) 4,1  -0,5 3,95) -1,3 8,2 3,04) 
- PPA-poistot2) -3,2 -3,2 -9,8 -9,2 -13,2 -12,5 
Liikevoitto 45,0 41,0 116,5 109,4 191,4 184,3 
Kurssierot (realisoituneet ja realisoitumattomat)3) 2,6 3,6 5,9 -0,2 8,2 2,1 
Liikevoitto, % 10,2 8,1 8,0 7,6 9,1 8,8 
- operatiivisesta liiketoiminnasta, % 10,0 8,9 8,4 8,3 9,3 9,3 
 
1) Sisältyy kahden liiketoiminta-alueen raportoituun liikevaihtoon 
2) PPA-poistojen kokonaisvaikutuksen on arvioitu vuonna 2013 olevan noin 13 miljoonaa euroa  
3) Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot ja -tappiot 
4) Kertaluonteisten erien kokonaistuotto vuonna 2012 oli 3,0 miljoonaa euroa, joka muodostui 2,7 miljoonan euron yritysostoihin liittyvistä 
kuluista, 0,6 miljoonan euron uudelleenjärjestelykuluista ja EPI:n lisäkauppahintavaraukseen tehdystä 6,3 miljoonan euron 
vähentämisestä johtuvasta positiivisesta vaikutuksesta 
5) Kertaluontoisten erien kokonaistuotto raportointikaudella oli 3,9 miljoonaa euroa, joka muodostui 0,3 miljoonan euron yritysostoihin 
liittyvistä kuluista sekä lisäkauppahintavarauksiin tehdystä 4,2 miljoonan euron vähentämisestä johtuvasta positiivisesta vaikutuksesta. 
EPI:n varausta pienennettiin 1,3 miljoonaa euroa ja TME Groupin 2,8 miljoonaa euroa. 
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Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 12 % vertailukaudesta pääasiassa vuonna 2013 
heikentyneen tilauskertymän vuoksi. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi edelleen vuonna 2012 
päätökseen saatettujen yritysostojen ansiosta. Katsauskauden liikevaihto pysyi vertailukauden 
tasolla ja siitä 55 % tuli EMEA-alueelta (mukaan lukien IVY-maat), 27 % Amerikasta ja 18 % 
Aasian ja Tyynenmeren alueelta. Vertailukauden valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto olisi ollut 
3 % korkeampi.  

Kolmannen vuosineljänneksen operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti parani 
vertailukaudesta tuotemixin, projektien edistymän, suuremman palveluliiketoiminnan osuuden ja 
alennettujen suorituspalkkiovarausten vuoksi. Korkeammat hallinnointikulut sekä T&K-investoinnit 
nostivat kiinteitä kuluja 15,2 miljoonaa euroa, mikä vaikutti katsauskauden operatiivisen 
liiketoiminnan liikevoittoprosenttiin. Katsauskauden voitto ennen veroja oli 110,9 (107,4) miljoonaa 
euroa. Se sisälsi 5,6 (kulu 1,9) miljoonaa euroa nettorahoituskuluja. Nettorahoituskulujen kasvu 
vertailukaudesta johtui rahoituserien valuuttasuojausten arvon muutoksesta sekä pienempiin 
kassavaroihin liittyvistä alhaisemmista korkotuotoista. Katsauskauden voitto oli 78,8 (75,5) 
miljoonaa euroa. Verot olivat yhteensä 32,1 (31,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,44 
(0,42) euroa. 

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA 

Tase, rahoitus ja kassavirta Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Viim. Q1-Q4 
milj. EUR 2013 2012 2013 2012 12 kk 2012 
Liiketoiminnan nettorahavirta -61,1 13,4 -39,5 80,4 -42,8 77,1 
Korollinen nettovelka kauden lopussa -112,4 -301,4 -112,4 -301,4 -112,4 -264,7 
Oma pääoma kauden lopussa 478,3 423,3 478,3 423,3 478,3 472,7 
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 36,1 35,8 36,1 35,8 36,1 37,1 
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -23,5 -71,2 -23,5 -71,2 -23,5 -56,0 
Käyttöpääoma kauden lopussa -45,4 -255,9 -45,4 -255,9 -45,4 -191,3 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 29,8 34,9 27,3 31,4 34,6 37,0 
Oman pääoman tuotto, % 26,3 27,0 22,1 24,6 29,1 29,4 
Osakekohtainen tulos, EUR 0,17 0,16 0,44 0,42 0,73 0,70 
 

Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 1 604,8 (1 605,8) miljoonaa euroa. Emoyhtiön 
omistajille kuuluva oma pääoma oli 478,3 (422,1) miljoonaa euroa. Oma pääoma osaketta kohden 
oli 2,64 (2,34) euroa. 

Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta pieneni vertailukaudesta kasvaneen käyttöpääoman 
takia. Käyttöpääoman muutokseen vaikuttivat pienempi tilauskertymä, vähäisemmät 
ennakkomaksut sekä viivästyneet edistymämaksut. Saadut ennakko- ja edistymämaksut 
katsauskauden lopussa olivat 279,5 (424,6) miljoonaa euroa, mikä on 34 % vähemmän kuin 
vertailukaudella. Katsauskauden lopussa alihankkijoille maksetut ennakko- ja edistymämaksut 
olivat 30,7 (63,1) miljoonaa euroa. 

Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 364,7 (30.9.2012: 364,3, 31.12.2012: 
358,6) miljoonaa euroa. Kassavarojen määrään vaikutti kasvanut käyttöpääoma, 54,9 (38,9) 
miljoonan euron osingonmaksu sekä 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku, 
mistä 148,6 miljoonaa euroa kirjattiin kassaanmaksuna syyskuussa 2013. Katsauskaudella syntyi 
yritysostosta johtuva 11,9 (29,1) miljoonan euron negatiivinen sekä kotimaisten lyhytaikaisten 
yritystodistusten liikkeellelaskun aiheuttama 15,0 (0,0) miljoonan euron positiivinen kassavirta. 
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Yhtiö sijoittaa ylijäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja 
yritystodistuksiin.   

Outotecin rahoitusrakenne on vahva ja maksuvalmius hyvä. Korolliset nettovelat katsauskauden 
lopussa olivat -112,4 (30.9.2012: -301,4, 31.12.2012: -264,7) miljoonaa euroa. Outotecin 
omavaraisuusaste oli 36,1 (35,8) %. Yhtiön katsauskauden investoinnit olivat 39,5 (48,4) miljoonaa 
euroa ja ne koostuivat pääasiassa yritysostosta sekä investoinneista T&K-laitteistoihin.  

Oman pääoman tuotto katsauskaudella oli 22,1 (24,6) % ja sijoitetun pääoman tuotto 27,3 (31,4) %.  

Katsauskauden lopussa annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan 
lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, oli 582,1 (568,6) miljoonaa euroa. 

150 MILJOONAN EURON JOUKKOVELKAKIRJALAINA 

Osana pitkäaikaista rahoitussuunnitelmaansa Outotec Oyj laski liikkeelle 150 miljoonan euron 
suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan syyskuussa 2013. Saatavat 
varat voidaan käyttää konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin ja järjestely tukee ensisijaisesti Outotecin 
kasvutavoitteiden saavuttamista orgaanisesti ja yritysostoin. Laina-aika on seitsemän (7) vuotta ja 
lainalle maksetaan 3,75 prosentin vuotuista kuponkikorkoa. Laina on listattu NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:ssä. Lainan pääjärjestäjinä toimivat Nordea Markets ja SEB. Listalleottoesite on 
saatavissa Outotecin verkkosivuilla. 

KONSERNIRAKENNE 

2.5.2013 Outotec tiedotti avanneensa toimiston Jakartaan Indonesiaan. 

19.3.2013 Outotec sai päätökseen australialaisen Scanalyse Holdings Pty Ltd yrityskaupan. 
Ohjelmistoteknologiayritys Scanalyse tarjoaa palveluita prosessilaitteiden kunnon ja suorituskyvyn 
valvontaan. Yritysoston hintaa ei julkistettu.  

Päätökseen saatujen yritysostojen PPA-poistojen arvioidaan olevan yhteensä noin 13 miljoonaa 
euroa vuonna 2013. 

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS 

Outotecin tutkimuksen ja teknologian kehityskustannukset katsauskaudella olivat 34.9 (29,3) 
miljoonaa euroa, joka vastaa 2.4 (2,0) %:a liikevaihdosta, kasvua vertailukaudesta 19 %. Outotec 
laittoi vireille 51 (45) uutta patenttihakemusta. Lisäksi Outotecille myönnettiin 259 (219) uutta 
kansallista patenttia. Katsauskauden lopussa Outotecillä oli 695 (610) patenttiperhettä, joihin 
sisältyy yhteensä 6 156 (5 618) kansallista patenttia tai patenttihakemusta. 

Outotec voitti 2013 Rio Tinto Eureka Prize -tiedepalkinnon Outotec® MillMapper ja Outotec® 
CrusherMapper innovaatioiden kaupallistamisesta. MillMapper ja CrusherMapper ovat 
maailmanlaajuisesti patentoituja teknologioita ja ensimmäisiä, joiden avulla jauhinmyllyjen ja 
murskainten vuorausten kuntoa voidaan mitata, mallintaa ja hallita. Eureka Prize on Australian 
kansallisen museon järjestämä arvostettu tiedekilpailu, jonka palkinnot jaettiin 4.9.2013. 

  

http://www.outotec.com/fi/Sijoittajille/Luottojarjestelyt/�
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Tuotejulkistukset kolmannella vuosineljänneksellä 

Outotec® HIGmill -hienojauhatusmylly lisättiin Outotecin hienonnusratkaisujen valikoimaan vuonna 
2012, ja nyt ensimmäinen HIGmill on toimituksessa asiakashankkeeseen Afrikkaan osaksi 
sulfidisten materiaalien hienonnusratkaisua. Pystymylly valittiin hankkeeseen, koska se 
mahdollistaa raekoon merkittävän pienentämisen yhdessä vaiheessa.  

Outotec lanseerasi alumiinisulattojen käyttöön uuden ARTS™ -jäljitysjärjestelmän anodien ja 
tankojen tunnistamiseen sekä siihen liittyvän tietokannan ja analyysiohjelmiston. Kokonaisuuden 
avulla anodit ja tangot tunnistetaan ja jäljitetään ja niiden toimintakuntoa voidaan valvoa, mikä 
tehostaa sulaton ja anodinkäsittelylinjaston suorituskykyä. 

Outotec toi uuttoteknologiamarkkinoille uuden VSF®X Plant -prosessiyksikön. Kyseessä on 
maailman ensimmäinen täysin modulaarinen uuttolaitos. Ratkaisu perustuu uuttokennojen 
esivalmistettuihin ja kuljetettaviin erotusaltaisiin, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan, nopean 
ja turvallisen työmaa-asennukseen. Lisäksi maaperästä eristetty ratkaisu paljastaa välittömästi 
mahdolliset ympäristölle haitalliset liuotinvuodot, mikä parantaa ympäristöturvallisuutta. Moduulit 
voidaan edullisen purku- ja asennusjärjestelmän ansiosta käyttää uudelleen ja siirtää uuteen 
paikkaan kaivoksen sulkemisen jälkeen. 

HENKILÖSTÖ 

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 4 978 (4 662) työntekijää. Henkilöstöä palkattiin 
pääosin palveluliiketoimintaan ja projektitoimituksiin. Yritysostot kasvattivat henkilöstömäärää 53 
henkilöllä 2012 syyskuun lopusta ja 41 henkilöllä katsauskaudella. Työntekijöitä oli 
katsauskaudella keskimäärin 4 929 (4 356). Keskimäärin henkilöstö kasvoi 573 henkilöllä 
vertailukaudesta. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 8 (8) % yrityksen henkilöstöstä.  

Henkilöstö alueittain 
 30.9.2013 30.9.2012 Muutos% 31.12.2012 
EMEA (ml. IVY-maat) 2 861 2 565 12 2 642 
Amerikka 1 286 1 372 -6 1 400 
Aasia ja Tyynenmeren alue 831 725 15 763 
Yhteensä 4 978 4 662 7 4 805 
 

Katsauskauden lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, 
joiden määrä vastasi noin 585 (800) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä 
vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä 
kausivaihtelun mukaan. 

Palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen määrä katsauskaudella oli 289,9 (252,2) 
miljoonaa euroa. Kasvu vertailukaudesta johtui henkilöstömäärän kasvusta ja palkankorotuksista. 

MUUTOKSET KONSERNIN JOHDOSSA 

Yhtiö on nimittänyt johtoryhmäänsä kolme uutta jäsentä kolmannen vuosineljänneksen aikana: Olli 
Nastamon operatiivisen toiminnan kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi (1.8.2013 alkaen), Kimmo 
Kontolan APAC-alueen johtajaksi ja Pia Kållin strategiajohtajaksi (1.7.2013 alkaen).  
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MUUTOKSET OSAKEOMISTUKSESSA 

13.9.2013 Outotec sai ilmoituksen, että BlackRock, Inc.:in (USA Tax ID 32-0174421, SEC CIK 
Code#: 0001364742) - äänioikeuden haltijana BlackRock Investment Management (UK) Limited - 
omistus alitti 10.5.2012 viiden (5) prosentin rajan Outotecin (OTE1V) osakepääomasta ja oli 9 128 
280 (ennen maksutonta osakeantia (split) 3.4.2013: 2 282 070) osaketta, mikä vastaa 4,98% 
yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä 

20.3.2013 Solidium Oy:n (y-tunnus 2245475-9) omistus ylitti kymmenen (10) prosentin rajan 
Outotecin (OTE1V) osakepääomasta ja oli 4 592 373 osaketta, mikä vastaa 10,03 % yhtiön 
osakepääomasta ja äänimäärästä. 

MUUT TIEDOTTEET KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 

27.9.2013 Outotec ilmoitti, että intialainen teräksentuottaja Sarda Energy and Minerals Ltd. (SEML) 
on haastanut yhtiön kansainväliseen välimiesoikeuteen suodatintoimitusta koskevassa kiistassa. 
Outotec pitää syytteitä täysin perusteettomina. 

12.9.2013 Outotec ilmoitti, että yhtiö on valittu Dow Jonesin kestävän kehityksen Euroopan 
indeksiin vuosiksi 2013-2014. 

4.9.2013 Outotec ilmoitti että yhtiön hallitus on päättänyt jatkaa Outotecin henkilöstön 
osakesäästöohjelmaa (tiedote 25.9.2012) vuonna 2014. Ohjelma käynnistyi 1.1.2013 ja noin 34 % 
henkilöstöstä osallistuu siihen ensimmäisenä säästökautena. Hallitus päättää mahdollisista 
seuraavista säästökausista erikseen. 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Outotecin globaaliin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset, taloudelliset sekä yhteiskunnalliset 
seikat ja paikalliset työmaaolosuhteet. Nykyisessä taloudellisessa ympäristössä olosuhteet voivat 
muuttua nopeasti ja heikentää Outotecin asiakkaiden tilannetta. Asiakkaat voivat lykätä tilauksiaan, 
viivästyttää projektiensa toimitusaikatauluja, keskeyttää ja peruuttaa projektejaan. 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto voi vaihdella asiakkaiden kapasiteetin käyttöasteiden ja 
kassavirran optimoinnin mukaan. Outotec voi toimia poliittisesti epävakailla alueilla, missä 
mahdolliset taloudelliset pakotteet ja kansainvälisen kaupan rajoitukset voivat aiheuttaa 
projektitoimitusten viivästymisiä ja peruuntumisia tai jopa estää Outotecin liiketoiminnan kyseisissä 
maissa.  

Outotec antaa usein suoritustakuita projektitoimitusten yhteydessä ja on vastuuvelvollinen 
takuuajan puutteellisuuksista. Tilauskannassa oleviin projekteihin voi sisältyä toimitus-, laatu-, 
toiminnallisuus- ja kustannusriskejä. Suuriin avaimet käteen -projektitoimituksiin saattaa sisältyä 
enemmän riskejä esimerkiksi niiden laajuuden ja monitahoisuuden, pitkän toimitusajan ja 
sopimusvelvoitteiden vuoksi. Käyttö- ja kunnossapitopalvelusopimuksiin voi sisältyä suorituskykyyn, 
henkilöstöön ja käyttöpääomaan liittyviä riskejä. Pienentääkseen näitä riskejä Outotec on 
kehittänyt toimintatapoja projektin ja erityisesti toimitusketjun valvontaan. Outotec pyrkii 
pienentämään projektitoimituksiin liittyviä riskejä sopimuksilla, ennakko- ja edistymämaksuilla sekä 
joissain tapauksissa kirjaamalla tilaukset tilauskantaan asteittain projektin edistymisen mukaisesti. 
Säännöllisen neljännesvuosittaisen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset projektit 
arvioidaan ja tarvittavat varaukset päivitetään.  
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Outotec käyttää projektien myynnin tulouttamisessa osatuloutusmenetelmää. Johto arvioi vuoden 
aikana tilauskannasta tuloutettavan myynnin perustuen projektiaikatauluihin. Sen vuoksi muutokset 
projektien aikatauluissa voivat vaikuttaa yhtiön tulosennusteisiin. Neljännesvuosittainen ja 
vuosittainen taloudellinen tulos voi vaihdella liikevaihdon koostumuksen ja palveluliiketoiminnan 
suhteellisen osuuden, valuuttakurssien vaihtelun, uusien tilausten ajoituksen, tiettyihin 
teknologioihin liittyvien lisenssitulojen ja projektien päättymisen mukaan. Outotecin liiketoiminnan 
kansainvälisyydestä johtuen erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista verolaeista ja 
säännöksistä voivat aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa 
yhtiön tilikauden voittoa. 

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakko- ja edistymämaksuihin ja niiden 
vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. 
Outotecin liiketoimintojen jatkuvuus ja strategian mukaisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, 
että tarvittava rahoitus on saatavilla jatkuvasti kaikissa olosuhteissa. Outotecin likvidit varat on 
sijoitettu pääosin lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja kotimaisiin yritystodistuksiin. Outotecin 
asiakkaat ja alihankkijat voivat joutua taloudellisiin vaikeuksiin, ja rahoituksen puuttuminen voi 
laskea myyntiä sekä johtaa projektien ja maksujen viivästymisiin tai luottotappioihin. 

Valuuttakurssien vaihtelut voivat aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Noin 60 % Outotecin 
kokonaisrahavirrasta syntyi euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain 
dollareina, Australian dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. 
Uusissa projekteissa valuuttojen painoarvot voivat vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki 
rahavirtariskit lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan. Luonnollista suojausta käytetään niin 
laajasti kuin mahdollista, ja mahdolliset avoimet valuuttapositiot suojataan kokonaisuudessaan 
lähinnä termiinisopimuksin.  

Outotec on osallisena muutamissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Kansainvälisten 
sopimusten erilainen tulkinta voi heikentää kiistojen lopputulosten ennustettavuutta. Outotecin 
johto kuitenkin uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset eivät merkittävästi vaikuta Outotecin 
taloudelliseen tulokseen. 

Outotecin liiketoimintaan kohdistuvat merkittävimmät riskit on esitetty yksityiskohtaisemmin yhtiön 
verkkosivuilla www.outotec.com. 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

8.10.2013 Outotec tiedotti yltäneensä viidennen kerran peräkkäin pohjoismaiseen Carbon 
Disclosure Leadership -indeksiin. 

17.10.2013 Outotec tiedotti laskevansa vuoden 2013 liikevaihdon ja operatiivisen liiketoiminnan 
liikevoittoprosentin tulosohjeistustaan.  

17.10.2013 Outotec tiedotti aloittavansa kustannussäästöohjelman, joka tähtää vuositasolla 
kiinteiden kulujen enintään 50 miljoonan euron säästöihin vuoden 2014 loppuun mennessä vuoden 
2013 kolmannen vuosineljänneksen tilanteeseen verrattuna. Pääosa säästöistä toteutuu vuonna 
2014. Säästöohjelman kertaluontoisten kulujen arvioidaan vuosina 2013 ja 2014 olevan 
korkeintaan 30 miljoonaa euroa. Yhtiö aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut 
mahdollisista henkilöstövähennyksistä. Toimenpiteiden arvioidaan johtavan enintään 500 
työntekijän vähennykseen maailmanlaajuisesti ja ne sisältävät irtisanomisia, eläkejärjestelyitä ja 
määräaikaisten työsuhteiden päättämisiä. Vähennykset toteutetaan vuoden 2013 lopulta alkaen ja 

http://www.outotec.com/�
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ne saadaan päätökseen vuoden 2014 puoliväliin mennessä. Lisäksi henkilöstöä saatetaan 
lomauttaa säästöjen saavuttamiseksi. 

18.10.2013 Outotec tiedotti vahvistavansa asemaansa yhtenä johtavista vedenpoistoratkaisujen 
teknologiatoimittajista rakentamalla Lappeenrantaan teknologiakeskuksen. 

MARKKINANÄKYMÄT  

Jatkunut maailmantalouden epävarmuus, valuuttojen heikkous, suuret metallivarastot ja 
tuotantokapasiteetin lisäykset saattavat edelleen vaikuttaa kaivosalan hitaasti edistyneisiin 
investointeihin. Markkinoiden tilanne ja näkymät vaihtelevat kuitenkin merkittävästi alueittain ja 
metalleittain. Suuria projekteja on edelleen kehitteillä tietyillä markkinoilla. Kaivos- ja metallialan 
yritykset etsivät keinoja pienentää investointiriskejään, maksimoida kassavirtojaan sekä tehostaa 
nykyisten laitostensa kapasiteettia. Palvelujen kysynnän odotetaan pysyvän vakaana tuotannon 
optimoinnin ansiosta. Palveluliiketoimintaa voidaan kasvattaa tarjoamalla uusia palveluratkaisuja 
toimitettuun asennuskantaan. Projektirahoitusta on edelleen saatavilla hyviin projekteihin, mutta 
rahoituspakettien koostaminen voi viedä asiakkailta pitkään.  

EMEA-alue tarjoaa mahdollisuuksia Outotecille erityisesti kupari- ja alumiinihankkeissa. Lähi-idän 
markkinat pysyvät myönteisinä, koska yritykset voivat käyttää kilpailukykyistä energiaa ja valtiot 
pyrkivät laajentamaan kansantalouttaan öljy- ja kaasuteollisuuden ulkopuolelle. Myös 
lannoiteteollisuuden investoinnit ovat kasvussa, koska yritykset voivat hyödyntää paikallisia raaka-
aineita, kuten raakafosfaattia. Afrikassa etenkin Saharan eteläpuolella on edelleen kysyntää 
erityisesti energiatehokkaille ja ympäristöä säästäville kupariratkaisuille. Euroopassa on runsaasti 
kaivoksia ja metallurgisia laitoksia, joihin Outotec voi tarjota tuotanto- ja ympäristötehokkuutta 
parantavia palveluja. IVY-maiden kupari- ja alumiiniratkaisujen kysynnän odotetaan jatkuvan 
vakaana. IVY-maat ovat Outotecin metallurgisille prosesseille ja laitosten kannattavuutta 
parantaville käyttö- ja kunnossapitopalveluille vahva markkina-alue.  

Amerikan markkinoiden näkymä on heikompi, sillä päätöksenteko on entisestään pitkittynyt. 
Yksittäisiä projekteja on kuitenkin kehitteillä. Osa Etelä-Amerikan maista on tiukentamassa 
ympäristösäädöksiään ja yhteiskunnallistaloudellisia vaatimuksiaan, mikä hidastaa projektien 
kehittelyä lyhyellä tähtäimellä mutta luo mahdollisuuksia Outotecille pidemmällä aikavälillä. Väli-
Amerikassa investoinnit uuteen tai parempaan kapasiteettiin jatkuvat, mutta uudet 
kaivosveroaloitteet kuitenkin saattavat viivästyttää investointipäätöksiä lyhyellä tähtäimellä. 

APAC-alueella Kiinan talouden kasvuennusteiden heikkenemiseen liittyvät huolet ovat vähentyneet, 
mikä parantaa alueen näkymiä. Outotecin energiatehokkaille ja vähäpäästöisille ferroseos- ja 
rautateknologioille on kysyntää Kiinassa. Kaivoslainsäädännön muutokset ja epävarmuus 
viivästyttävät päätöksentekoa joissain SEAP-alueen maissa, kuten Indonesiassa.  

Erityisesti EMEA- ja APAC-alueilla on tarve biomassa- ja energiajäteratkaisuille. Outotecin 
ratkaisuissa voidaan käyttää monia eri jäteraaka-aineita energian tuottamiseen ja samalla ratkaista 
paikallisia jäteongelmia. 

Mineraalien ja metallien sekä vaihtoehtoisten energiaratkaisujen ja teollisuusvesien käsittelyn 
keskipitkän ja pitkän aikavälin markkinanäkymät ovat megatrendien vaikutuksesta myönteiset. 
Mineraalien- ja metallinjalostuksessa tarvitaan uusia investointeja, sillä nykyinen 
tuotantokapasiteetti ja meneillään olevat investoinnit uuteen kapasiteettiin eivät riitä kattamaan 
metallien pitkän aikavälin kysyntää. Lisäksi malmien heikentyvät metallipitoisuudet ja yhä 
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haastavammat malmiot edellyttävät lisäkapasiteettia sekä investointeja edistyksellisiin 
teknologioihin, jotta metallien saanti on riittävää. Kiristyvät ympäristösäännökset, lisääntyvät 
energiatehokkuuden vaatimukset ja vesipula lisäävät investointeja kestävän kehityksen 
mahdollistaviin teknologioihin. Yleisesti ottaen teollisuudessa yritykset kiinnittävät yhä enemmän 
huomiota tuotannon yhteiskunnallisiin ja ympäristövaikutuksiin, mikä lisää kestävän kehityksen 
teknologioiden kysyntää. Nämä suuntaukset lisäävät Outotecin elinkaariratkaisujen kysyntää, 
koska ne tarjoavat parhaan tuoton asiakkaan investoinnille ennakoitavissa olevin kustannuksin, 
aikatauluin ja suorituskyvyin, siten pienentäen investoinnin kokonaisriskiä. 

VUODEN 2013 TULOSOHJEISTUSTA LASKETTU (julkaistu 17.10.2013) 

Outotecin liikevaihto-ohjeistuksen laskuun vaikuttivat useat tekijät. Maailmantalouden epävarmuus 
on jatkunut ja hidastanut asiakkaiden investointeja. Myös osa projekteista on edennyt odotettua 
hitaammin asiakkaiden maksujen viivästyttyä. Syyskuussa peruuntui lisäksi tilauskannassa oleva 
30 miljoonan euron projekti. Merkittävin syy operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentin vuoden 
2013 ohjeistuksen laskuun on alhaisempi liikevaihto.  

Outotec arvioi, että vuonna 2013  

• liikevaihto on noin 1,9-2,1 miljardia euroa ja 
• operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti1) on noin 8,5-9,5 

 
Aikaisempi tulosohjeistus: 

Vahvan tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien ja tarjouspyyntöjen perusteella johto 
arvioi, että vuonna 2013 

• liikevaihto on noin 2,1-2,3 miljardia euroa ja 
• operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti1) on noin 9,5-10,5 
 

1) Ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä (PPA) poistoja 

Espoo, 30.10.2013 

Outotec Oyj 
Hallitus 
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OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)  
Konsernin laaja tuloslaskelma Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4 
milj. EUR 2013 2012 2013 2012 2012 

Liikevaihto 440,1 502,8 1 454,4 1 437,6 2 087,4 

Hankinnan ja valmistuksen kulut -340,9 -405,9 -1 152,5 -1 145,8 -1 653,9 

Bruttokate 99,1 96,9 301,9 291,8 433,6 

Muut tuotot  7,0 0,2 11,3 0,5 9,3 
Myynnin ja markkinoinnin kulut -22,5 -23,2 -74,1 -73,0 -103,1 
Hallinnon kulut -27,4 -25,2 -86,8 -78,4 -110,0 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -11,0 -10,5 -34,9 -29,3 -41,6 
Muut kulut -0,8 2,9 -1,3 -2,0 -3,6 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,6 -0,1 0,5 -0,3 -0,3 
Liikevoitto 45,0 41,0 116,5 109,4 184,3 

Rahoitustuotot ja -kulut 
  

  
    Korkotuotot ja -kulut 0,5 1,2 1,9 4,3 5,1 

   Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot -0,9 -1,1 -3,5 -1,6 -2,6 
   Muut rahoitustuotot ja -kulut -1,5 -1,5 -4,0 -4,7 -7,0 
Rahoitustuotot ja -kulut -1,8 -1,4 -5,6 -1,9 -4,6 

Voitto ennen veroja  43,1 39,6 110,9 107,4 179,7 

Tuloverot -12,5 -11,4 -32,1 -31,9 -51,9 

Tilikauden voitto 30,7 28,1 78,8 75,5 127,8 

Muut laajan tuloksen erät 
  

  
    Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta johtuvat voitot 

ja tappiot -6,5 0,1 -18,2 4,8 -0,6 
   Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran suojauksista -0,1 7,5 -3,7 6,7 9,4 
   Etuuspohjaisten työsuhde-etuuksien vakuutusmatemaattiset 
tappiot - -2,0 -0,1 -6,1 -8,1 
   Myytävissä olevista sijoituksista 0,0 0,0 -0,1 -0,0 -0,1 
   Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,1 -1,3 -0,3 0,1 1,9 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -6,7 4,3 -22,4 5,6 2,5 

Tilikauden laaja tulos 24,0 32,4 56,4 81,1 130,2 

Tilikauden voiton jakautuminen: 
  

  
 Emoyhtiön omistajille 30,7 28,1 78,8 75,5 127,8 

Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - - 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: 
  

  
 Emoyhtiön omistajille 24,0 32,4 56,4 81,1 130,2 

Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - - 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos: 

  
  

 Osakekohtainen tulos, EUR 0,17 0,16 0,44 0,42 0,70 
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,17 0,16 0,44 0,42 0,70 
 
Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä 
summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. 
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Konsernin lyhennetty tase 
   milj. EUR 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012 

 
   VARAT 
    
   Pitkäaikaiset varat 
   Aineettomat hyödykkeet 330,1 323,1 335,0 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 79,5 73,3 75,3 
Laskennalliset verosaamiset 55,9 52,5 57,1 
Sijoitukset ja saamiset 

     Korolliset 3,4 4,0 3,8 
  Korottomat 5,1 2,0 2,4 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 473,9 455,0 473,6 
 

   Lyhytaikaiset varat 
   Vaihto-omaisuus1) 175,7 222,4 180,8 

Sijoitukset ja saamiset 
     Korolliset 0,2 0,0 0,2 

  Korottomat 590,4 564,1 619,7 
Rahavarat 364,7 364,3 358,6 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 1 130,9 1 150,8 1 159,3 
 

   VARAT YHTEENSÄ   1 604,8 1 605,8 1 632,9 
 

   OMA PÄÄOMA JA VELAT 
    
   Oma pääoma 
   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 478,3 422,1 471,5 

Määräysvallattomien omistajien osuus - 1,2 1,2 
Oma pääoma yhteensä 478,3 423,3 472,7 
 

   Pitkäaikaiset velat 
   Korolliset 217,4 41,2 74,3 

Korottomat 125,0 109,1 118,3 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 342,4 150,3 192,6 
 

   Lyhytaikaiset velat 
   Korolliset 38,4 25,7 23,6 

Korottomat 
     Saadut ennakkomaksut2) 279,5 424,6 358,8 

  Muut korottomat lyhytaikaiset velat 466,2 581,8 585,1 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 784,1 1 032,1 967,6 
 

   Velat yhteensä 1 126,5 1 182,5 1 160,2 
 

   OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 604,8 1 605,8 1 632,9 
 
1) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 30,7 miljoonaa euroa 30.9.2013 (30.9.2012: 63,1 milj. euroa, 31.12.2012: 46,4 milj. euroa). 
2) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 991,8 miljoonaa euroa 30.9.2013 (30.9.2012: 
1 692,8 milj. euroa, 31.12.2012: 1 672,1 milj. euroa). 
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Lyhennetty rahavirtalaskelma Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4 
milj. EUR 2013 2012 2012 
Liiketoiminnan rahavirrat 

   Tilikauden voitto 78,8 75,5 127,8 
Oikaisut 

     Poistot 27,0 22,9 31,4 
  Muut oikaisut 33,7 38,2 64,4 
Käyttöpääoman lisäys -133,5 -29,7 -93,0 
Saadut korot 4,0 5,9 7,4 
Maksetut korot -1,5 -1,4 -2,4 
Maksetut verot -48,1 -31,1 -58,4 
Liiketoiminnan nettorahavirta -39,5 80,4 77,1 

    Investoinnit -31,4 -31,5 -47,5 
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla -11,9 -29,1 -34,6 
Aineellisen omaisuuden myynti 0,2 0,3 0,9 
Muu investointien rahavirta  -0,1 -0,1 -2,5 
Investointien nettorahavirta -43,3 -60,3 -83,8 
Rahavirta ennen rahoitusta -82,8 20,0 -6,6 

    Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -6,9 -4,9 -8,7 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 148,6 - 40,0 
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -0,2 -2,3 -9,2 
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 16,8 4,9 3,0 
Omien osakkeiden osto - -19,3 -19,3 
Lähipiirin nettosijoitus Outotec Oyj:n osakkeisiin - -0,2 -0,2 
Maksetut osingot -54,9 -38,9 -38,9 
Muu rahoituksen rahavirta  -1,0 1,0 -0,0 
Rahoituksen nettorahavirta 102,4 -59,6 -33,2 

    Rahavarojen nettomuutos 19,6 -39,6 -39,9 

    Rahavarat tilikauden alussa 358,6 402,5 402,5 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -13,6 1,4 -4,0 
Rahavarojen nettomuutos 19,6 -39,6 -39,9 
Rahavarat tilikauden lopussa 364,7 364,3 358,6 
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Laskelma oman pääoman muutoksista 
           
           
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
           

milj. EUR 
Osake-

pääoma 

Yli-
kurssi-

rahasto 
Muut 

rahastot 

Arvon-
muutos-
rahasto 

Omat 
osak-

keet 

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto 

Kumula-
tiiviset 

muunto-
erot 

Kerty-
neet 

voitto-
varat 

Määräys-
vallatto-

mien 
omista-

jien 
osuus 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 
1.1.2012 17,2 20,2 0,4 -5,0 -7,5 87,7 25,1 256,5 1,1 395,7 
Osingonjako - - - - - - - -38,9 - -38,9 
Outotec-konsernin 
johtoryhmän 
kannustin-
järjestelmä1) - - - - -0,2 - - - 0,1 -0,1 
Omien osakkeiden 
osto - - - - -19,3 - - - - -19,3 
Osakeperusteinen 
palkitseminen - - - - 1,5 - - 3,0 - 4,5 
Tilikauden laaja 
tulos - - - 0,8 - - 4,8 75,5 - 81,1 
Muut muutokset - - 0,0 - - - - 0,4 - 0,4 
Oma pääoma 
30.9.2012 17,2 20,2 0,5 -4,2 -25,5 87,7 29,9 296,5 1,2 423,3 

           Oma pääoma 
1.1.2013 17,2 20,2 0,5 -1,9 -25,5 87,7 24,5 348,9 1,2 472,7 
Osingonjako - - - - - - - -54,9 - -54,9 
Outotec-konsernin 
johtoryhmän 
kannustin-
järjestelmän 
purku1) - - - - 4,3 1,4 - -4,5 -1,2 - 
Osakeperusteinen 
palkitseminen - - - - 3,1 - - 0,1 - 3,3 
Tilikauden laaja 
tulos - - - -4,3 - - -18,2 78,8 - 56,4 
Muut muutokset - - - - - - - 0,9 - 0,9 
Oma pääoma 
30.9.2013 17,2 20,2 0,5 -6,2 -18,1 89,1 6,3 369,3 - 478,3 
 
1) Outotecin hallitus päätti 8.5.2013 toteuttaa osakevaihdon, jossa Outotecin hallitus käytti yhtiökokouksen sille antamaa valtuutusta ja 
luovutti 442 115 hallussaan olevaa Outotec Oyj:n osaketta Outotec Management Oy:n (perustettu 21.5.2010) osakkeenomistajille 
Outotec Management Oy:n osakkeita vastaan. Johtoryhmän jäsenille annettujen osakkeiden määrä perustuu kunkin henkilön 
omistusosuuteen Outotec Management Oy:stä. Osakevaihdossa johtoryhmän jäsenille annettujen Outotec Oyj:n osakkeiden määrä 
perustui Outotec Management Oy:n 7.5.2013 nettovarallisuuteen, joka jaettiin Outotecin osakkeilla NASDAQ OMX Helsingissä 7.5.2013 
tehtyjen kauppojen painotetulla keskikurssilla. 
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Konsernin tunnusluvut Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Viim. Q1-Q4 
  2013 2012 2013 2012 12kk 2012 
Liikevaihto, milj. EUR 440,1 502,8 1 454,4 1 437,6 2 104,2 2 087,4 
Bruttokate, % 22,5 19,3 20,8 20,3 21,1 20,8 
Liikevoitto, milj. EUR 45,0 41,0 116,5 109,4 191,4 184,3 
Liikevoitto, %  10,2 8,1 8,0 7,6 9,1 8,8 
Voitto ennen veroja, milj. EUR 43,1 39,6 110,9 107,4 183,1 179,7 
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta 9,8 7,9 7,6 7,5 8,7 8,6 
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -61,1 13,4 -39,5 80,4 -42,8 77,1 
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -112,4 -301,4 -112,4 -301,4 -112,4 -264,7 
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %  -23,5 -71,2 -23,5 -71,2 -23,5 -56,0 
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 36,1 35,8 36,1 35,8 36,1 37,1 
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -45,4 -255,9 -45,4 -255,9 -45,4 -191,3 
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR 11,8 14,4 39,5 48,4 67,3 76,2 
Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta 2,7 2,9 2,7 3,4 3,2 3,7 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 29,8 34,9 27,3 31,4 34,6 37,0 
Oman pääoman tuotto, % 26,3 27,0 22,1 24,6 29,1 29,4 
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 512,3 2 155,8 1 512,3 2 155,8 1 512,3 1 947,1 
Tilauskertymä, milj. EUR 229,6 452,4 1 086,3 1 613,2 1 557,5 2 084,4 
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 984 4 663 4 929 4 356 4 886 4 456 
Tilikauden voitto, % liikevaihdosta 7,0 5,6 5,4 5,3 6,2 6,1 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR 11,0 10,5 34,9 29,3 47,3 41,6 
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, % liikevaihdosta 2,5 2,1 2,4 2,0 2,2 2,0 
Osakekohtainen tulos, EUR 0,17 0,16 0,44 0,42 0,73 0,70 
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,64 2,34 2,64 2,34 2,64 2,61 
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Tunnuslukujen laskentaperusteet  
        

Korollinen nettovelka = Korolliset velat - korolliset varat  

        

Nettovelkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100 

    Oma pääoma yhteensä   

        

Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä × 100 

    Taseen loppusumma - saadut ennakot   

        

Sijoitetun pääoman tuotto = Liikevoitto + rahoitustuotot  × 100 

    Taseen loppusumma - korottomat velat (kauden keskiarvo)   

        

Oman pääoman tuotto = Tilikauden voitto × 100 

    Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)   

        

Tutkimus- ja kehitystoiminnan 
kulut 

= Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut 
(mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut) 

  

       

Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto   

    Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana   

    

Osakekohtainen osinko = Tilikaudelta jaettu osinko   

    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa   
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TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA 

Outotec on soveltanut vuoden 2013 alusta lähtien seuraavia muutettuja tai uusia standardeja ja 
tulkintoja: 

• IAS 1 – Tilinpäätöksen esittäminen. Keskeisin muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien 
ryhmittelemisestä sen mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti tulevaisuudessa tulosvaikutteisiksi 
(luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut). Muutos ei koske sitä, mitä esitetään muissa laajan 
tuloksen erissä.  

• IAS 19 - Työsuhde-etuudet. Outotec on ottanut käyttöön muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet 
standardin tammikuusta 2013 lähtien. Standardin merkittävin muutos koskee etuuspohjaisten 
eläkevastuiden ja -saamisten laskentaa. Muutos vaatii, että etuuspohjaisten eläkevastuiden ja  
-saamisten käyvän arvon muutokset kirjataan niiden syntyhetkellä. Standardimuutos poistaa ns. 
putkimenetelmän käytön mahdollisuuden ja nopeuttaa takautuvien kulujen kirjaamista. 
Standardimuutokset vaativat kaikkien vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisen 
välittömästi muihin laajan tuloksen eriin, jolloin kirjatut eläkevastuusaamiset tai -velat vastaavat 
eläkejärjestelmän koko arvon ali- tai ylijäämää. Tulosvaikutteisesti kirjattavat kulut rajoittuvat 
nykyisiin ja menneisiin palvelukustannuksiin, maksujen voittoihin ja tappioihin sekä korkotuloon  
(-menoon). Vuoden 2012 avaava tase ja muut vertailuluvut on muutettu vastaamaan valittua 
laskentaperiaatetta.  

• IFRS 13 - Käyvän arvon määrittäminen. Standardissa annetaan käyvälle arvolle täsmällinen 
määritelmä ja määrätään yhdet käyvän arvon määrittämistä ja liitetietoja koskevat vaatimukset, 
jotka koskevat kaikkia IFRS-standardeja.  

Outotecin kaksi uutta liiketoiminta-aluetta muodostavat IFRS 8 -mukaiset liiketoimintasegmentit. 
Uusi segmenttiraportointi on voimassa tästä tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksesta alkaen.  

Merkittävimmät muutokset uudessa segmenttiraportoinnissa ovat: 

• Yksi liiketoiminta-alue on päävastuussa asiakastoimituksesta, joten myynti kokonaisuudessaan 
sekä myynnin kustannukset kirjataan suoraan kyseiselle segmentille. Aikaisemmin asiakastoimitus 
kirjattiin teknologioittain, jolloin segmenttien välillä syntyi useita sisäisiä liiketapahtumia. 

• Uusien operatiivisten raportointiperiaatteiden perusteella kustannukset liittyen osakepohjaisiin 
kannustinohjelmiin on kohdistettu raportoiville segmenteille. Aiemmassa segmenttiraportoinnissa 
nämä erät olivat sisällytetty kohdistamattomiin eriin. 

 
Arvioiden käyttö 

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen 
ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin 
raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa 
raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, 
aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, 
eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen 
parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa 
käytetyistä arvioista. 
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Raportointisegmentti – Metals, Energy & Water 

milj. EUR 
     Q3 
2013 

    Q3 
2012 

Q1-Q3 
2013  

Q1-Q3 
2012 

Muutos 
 % 

Q1-Q4 
2012 

Liikevaihto 266,6 276,2 842,7 800,6 5 1 161,2 
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto1) 27,9 13,4 73,6 54,7 35 75,2 
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, % 10,5 4,8 8,7 6,8 

 
6,5 

Liikevoitto 27,0 10,6 68,0 46,6 46 71,3 
Liikevoitto, % 10,1 3,8 8,1 5,8 

 
6,1 

Kurssierot2) 1,3 1,8 2,3 -0,3   0,9 
 

1) Ilman kertaluontoisia eriä ja PPA-poistoja 
2) Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot ja -tappiot  

Raportointisegmentti – Minerals Processing  

milj. EUR 
     Q3 
2013 

    Q3 
2012 

Q1-Q3 
2013  

Q1-Q3 
2012 

Muutos 
 % 

Q1-Q4 
2012 

Liikevaihto 172,8 226,8 611,1 637,8 -4 926,0 
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto1) 20,2 31,5 59,6 73,5 -19 127,6 
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, % 11,7 13,9 9,7 11,5 

 
13,8 

Liikevoitto 22,0 30,6 59,3 71,1 -17 122,0 
Liikevoitto, % 12,7 13,5 9,7 11,1 

 
13,2 

Kurssierot2) 1,2 1,4 3,6 0,0   0,8 
 

1) Ilman kertaluontoisia eriä ja PPA-poistoja 
2) Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot ja -tappiot  

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4 
milj. EUR 2013 2012 2012 
Kertaluonteiset kulut liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin - - -0,6 
Myytävissä olevien rahoitusvarojen alaskirjaus -0,4 - - 
Yrityshankintoihin liittyvät kulut -0,3 -1.3 -2,7 
Lisäkauppahinnan purku 4,2 - 6,3 
 

Tuloverot Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4 
milj. EUR 2013 2012 2012 
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -26,2 -45,6 -64,6 
Laskennalliset verot -5,8 13,6 12,6 
Tuloverot yhteensä -32,1 -31,9 -51,9 
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Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
   milj. EUR 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012 

Hankintameno kauden alussa 166,7 144,8 144,8 
Muuntoerot -4,9 1,3 -0,1 
Lisäykset 16,3 15,9 21,2 
Vähennykset -0,5 -1,0 -3,3 
Tytäryhtiöiden hankinta 0,2 4,5 5,2 
Uudelleenryhmittelyt -0,3 -1,4 -1,0 
Hankintameno kauden lopussa 177,6 163,9 166,7 
 

   Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -91,4 -82,2 -82,2 
Muuntoerot 1,9 -0,6 -0,0 
Vähennykset 0,3 0,8 2,6 
Uudelleenryhmittelyt 0,6 0,1 0,1 
Tilikauden poistot -9,6 -8,6 -11,8 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -98,1 -90,5 -91,4 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 79,5 73,3 75,3 
 

Vastuusitoumukset 
   milj. EUR 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012 

Annetut pantit ja kiinnitykset 0,0 0,2 - 
Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 208,8 269,8 273,5 
Vuokravastuut 147,2 152,7 157,8 
 

Vakuudeksi ei ole annettu pantteja tai reaalivakuuksia. Kaupalliset takaukset liittyvät projekti- ja 
laitetoimitusten toimitusvelvoitteisiin. Takaukset on antanut joko rahoituslaitos tai Outotec Oyj 
konserniyhtiöiden puolesta. Konsernin kaupallisiin takauksiin yllä eivät sisälly emoyhtiön tai muiden 
konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset eivätkä rahoitussopimuksiin liittyvät takaukset. 
Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi 30.9.2013 olivat 24,7 miljoonaa 
euroa (30.9.2012: 28,5 milj. euroa, 31.12.2012: 22,4 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten 
vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien olivat 582,1 miljoonaa 
euroa (30.9.2012: 568,6 milj. euroa, 31.12.2012: 570,6 milj. euroa). Demand-muotoisten takausten 
suuri määrä voi mahdollisesti lisätä edunsaajien tekemien maksuvaatimusten määrää, joka saattaa 
vaikuttaa Outotecin maksuvalmiuteen.  

Johdannaissopimukset 
    
   Valuutta- ja korkojohdannaiset 
   milj. EUR 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012 

Käypä nettoarvo 11,01) 4,22) 11,63) 
Nimellisarvo 763,0 799,0 871,3 
 
1) joista 4,3 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia (4,0 miljoonaa euroa valuuttajohdannaisista ja 0,2 miljoonaa euroa 
korkojohdannaisista) ja 1,6 miljoonaa euroa käyvän arvon suojauksia korkojohdannaisista 
2) joista 4,9 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia (4,9 miljoonaa euroa valuuttajohdannaisista, ei korkojohdannaisia) 
3) joista 10,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia (10,0  miljoonaa euroa valuuttajohdannaisista ja 0,0 miljoonaa euroa 
korkojohdannaisista) 
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Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin 
30.9.2013        

milj. EUR 

Käypään 
arvoon 

tulosvaikuttei-
sesti 

kirjattavat 
rahoitusvarat 

Lainat ja 
muut 

saamiset 

Myytävissä 
olevat 

rahoitus-
varat 

Käypään 
arvoon 

tulosvaikuttei-
sesti 

kirjattavat 
rahoitusvelat 

Jaksotettuun 
hankinta-
menoon 

kirjattavat 
rahoitusvelat 

Tase-erien 
kirjanpito-

arvot 
Käypä 

arvo 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat 
       Johdannaisvarat 
        -valuuttatermiinit 2,6 - - - - 2,6 2,6 

 -koronvaihtosopimukset 1,8 - - - - 1,8 1,8 

Osakkeet ja osuudet - - 0,8 - - 0,8 0,8 

Myyntisaamiset ja muut 
saamiset 

        -korolliset - 2,6 - - - 2,6 2,6 

 -korottomat - 0,0 - - - 0,0 0,0 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat 
       Johdannaisvarat 
        -valuuttatermiinit 11,2 - - - - 11,2 11,2 

Myyntisaamiset ja muut 
saamiset 

        -korolliset - 0,2 - - - 0,2 0,2 

 -korottomat - 579,2 - - - 579,2 579,2 

Rahavarat - 364,7 - - - 364,7 364,7 

Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin 15,6 946,7 0,8 - - 963,1 963,1 

 
       Pitkäaikaiset rahoitusvelat 
       Joukkovelkakirjalainat - - - - 148,1 148,1 150,0 

Lainat rahoituslaitoksilta - - - - 61,0 61,0 61,0 

Lainat 
eläkevakuutuslaitoksilta - - - - 3,5 3,5 3,5 

Rahoitusleasing-velat - - - - - - - 

Johdannaisvelat 
        -valuuttatermiinit - - - 0,1 - 0,1 0,1 

Muut pitkäaikaiset lainat - - - - 3,1 3,1 3,1 

Muut pitkäaikaiset velat - - - - 2,7 2,7 2,7 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 
       Lainat rahoituslaitoksilta - - - - 12,0 12,0 12,0 

Lainat 
eläkevakuutuslaitoksilta - - - - 6,3 6,3 6,5 

Rahoitusleasing-velat - - - - - - - 

Johdannaisvelat 
        -valuuttatermiinit - - - 4,6 - 4,6 4,6 

Muut lyhytaikaiset lainat - - - - 20,2 20,2 20,2 

Ostovelat - - - - 109,7 109,7 109,7 

Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin - - - 4,6 366,4 371,0 373,1 
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 31.12.2012 Käypään 

arvoon 
tulosvaikut-

teisesti 
kirjattavat 

rahoitusvarat 

Lainat ja 
muut 

saamiset 

Myytävissä 
olevat 

rahoitusvarat 

Käypään 
arvoon 

tulosvaikuttei-
sesti kirjattavat 

rahoitusvelat 

Jaksotettuun 
hankinta-
menoon 

kirjattavat 
rahoitusvelat 

Tase-erien 
kirjanpito-

arvot 
Käypä 

arvo 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat 
       Johdannaisvarat 
        -valuuttatermiinit 2,3 - - - - 2,3 2,3 

 -koronvaihtosopimukset 0,0 - - - - 0,0 0,0 

Osakkeet ja osuudet - - 1,3 - - 1,3 1,3 

Myyntisaamiset ja muut 
saamiset 

        -korolliset - 2,5 - - - 2,5 2,5 

 -korottomat - 0,0 - - - 0,0 0,0 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat 
       Johdannaisvarat 
        -valuuttatermiinit 18,0 - - - - 18,0 18,0 

Myyntisaamiset ja muut 
saamiset 

        -korolliset - 0,2 - - - 0,2 0,2 

 -korottomat - 601,7 - - - 601,7 601,7 

Rahavarat - 358,6 - - - 358,6 358,6 

Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin 20,3 963,1 1,3 - - 984,7 984,7 

 
       Pitkäaikaiset rahoitusvelat 
       Lainat rahoituslaitoksilta - - - - 64,3 64,3 64,3 

Lainat eläkevakuutuslaitoksilta - - - - 6,7 6,7 6,8 

Johdannaisvelat 
        -valuuttatermiinit - - - 0,4 - 0,4 0,4 

Muut pitkäaikaiset lainat - - - - 3,3 3,3 3,3 

Muut pitkäaikaiset velat - - - - 3,9 3,9 3,9 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 
       Lainat rahoituslaitoksilta - - - - 12,0 12,0 12,0 

Lainat eläkevakuutuslaitoksilta - - - - 6,3 6,3 6,6 

Johdannaisvelat 
        -valuuttatermiinit - - - 8,2 - 8,2 8,2 

Muut lyhytaikaiset lainat - - - - 5,3 5,3 5,3 

Ostovelat - - - - 175,9 175,9 175,9 

Kirjanpitoarvo 
arvostusryhmittäin - - - 8,6 277,7 286,4 286,8 
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Tasohierarkia 

    30.9.2013 
     
    milj.EUR Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä 

Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,1 - 0,7 0,8 
Johdannaisvarat - 15,6 - 15,6 
 0,1 15,6 0,7 16,4 
 

    Johdannaisvelat - 4,6 - 4,6 
 - 4,6 - 4,6 
 

    31.12.2012 
    Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,2 - 1,2 1,3 

Johdannaisvarat - 20,3 - 20,3 
 0,2 20,3 1,2 21,6 
 

    Johdannaisvelat - 8,6 - 8,6 
 - 8,6 - 8,6 
 

Myytävissä olevat rahoitusvarat (käyvän arvon hierarkia taso 3) Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4 
milj. EUR 2013 2012 2012 
Tasearvo kauden alussa 1,2 0,9 0,9 
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 
Lisäykset - - 0,2 
Uudelleenarvostus -0,1 -0,0 -0,1 
Alaskirjaus -0,4 - - 
Tasearvo kauden lopussa 0,7 1,0 1,2 
 

Lähipiiritapahtumat 
    
   Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4 

milj. EUR 2013 2012 2012 
Myynti 2,6 - 0,2 
Muu tuotto 0,1 0,0 0,0 
Ostot 0,4 -0,4 -0,4 
Myynti- ja muut saamiset 2,2 0,5 0,3 
Lyhytaikaiset velat 3,2 2,1 2,5 
Lainasaamiset 2,6 1,6 2,5 
 

Liiketoimintojen yhdistäminen 
 
Scanalyse Holdings Pty Ltd  

Outotec on ostanut Australialaisen Scanalyse Holdings Pty Ltd:n. Yritysosto saatiin päätökseen 
maaliskuussa 2013. Scanalyse on ohjelmistoteknologiayritys, joka tarjoaa palveluita 
prosessilaitteiden kunnon ja suorituskyvyn valvontaan. 
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Kauppahintaa on allokoitu teknologioille. Liikearvo noin 7,0 miljoonaa euroa perustuu pääosin 
Scanalysen kokeneeseen henkilökuntaan ja synergiaetuihin. Kauppahinnan allokaatio on alustava 
ja se täsmentyy vuoden 2013 aikana. 

IAS 19 Työsuhde-etuudet standardin muutosten vaikutusten oikaisu syys- ja joulukuun 2012 lukuihin 
(tilintarkastamaton) 
 
Outotec on ottanut käyttöön muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet standardin tammikuusta 2013 
lähtien. Standardin merkittävin muutos koskee etuuspohjaisten eläkevastuiden ja -saamisten 
laskentaa. Muutos vaatii, että etuuspohjaisten eläkevastuiden ja -saamisten käyvän arvon 
muutokset kirjataan niiden syntyhetkellä. Standardimuutos poistaa ns. putkimenetelmän käytön 
mahdollisuuden ja nopeuttaa takautuvien kulujen kirjaamista. Standardimuutokset vaativat kaikkien 
vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisen välittömästi muihin laajan tuloksen eriin, 
jolloin kirjatut eläkevastuusaamiset tai -velat vastaavat eläkejärjestelmän koko arvon ali- tai 
ylijäämää. Tulosvaikutteisesti kirjattavat kulut rajoittuvat nykyisiin ja menneisiin 
palvelukustannuksiin, maksujen voittoihin ja tappioihin sekä korkotuloon (-menoon).  

Vuoden 2012 avaava tase ja muut vertailuluvut on oikaistu vastaamaan laskentaperiaatetta. Alla 
olevaan taulukkoon on koottu muutoksen vaikutukset syyskuun 2012 ja joulukuun 2012 
tilinpäätöksiin.  

30.9.2012 
   Laaja tuloslaskelma 
 

Uudelleen- 
 milj. EUR Raportoitu arvostus Oikaistu 

Muihin laajan tuloksen eriin kirjattu vakuutusmatemaattinen tappio - -6,1 -6,1 
Verovaikutus  - 1,8 1,8 
    
Tase  Uudelleen-  
milj. EUR Raportoitu arvostus Oikaistu 
Laskennalliset verosaamiset 49,2 3,4 52,5 
Omaan pääomaan kirjattu vakuutusmatemaattinen tappio - -8,1 8,1 
Etuuspohjaiset eläkevastuut 27,1 11,5 38,5 
    
31.12.2012    
Laaja tuloslaskelma  Uudelleen-  
milj. EUR Raportoitu arvostus Oikaistu 
Muihin laajan tuloksen eriin kirjattu vakuutusmatemaattinen tappio - -8,1 -8,1 
Verovaikutus - 2,4 2,4 
    
Tase  Uudelleen-  
milj. EUR Raportoitu arvostus Oikaistu 
Laskennalliset verosaamiset 53,2 3,9 57,1 
Omaan pääomaan kirjattu vakuutusmatemaattinen tappio - -9,5 -9,5 
Etuuspohjaiset eläkevastuut 27,2 13,5 40,7 
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Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain 
EUR million Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 
Liikevaihto        
Metals, Energy & Water 241,5 282,9 276,2 360,7 287,8 288,3 266,6 
Minerals Processing 168,9 242,1 226,8 288,2 215,3 223,0 172,8 
Kohdistamattomat erät1) ja sisäinen myynti 0,1 -0,5 -0,1 0,9 -0,2 0,2 0,7 
Yhteensä 410,4 524,4 502,8 649,8 502,9 511,4 440,1 
        
Liikevoitto        
Metals, Energy & Water 15,4 20,6 10,6 24,6 15,9 25,1 27,0 
Minerals Processing 15,7 24,8 30,6 50,9 21,8 15,5 22,0 
Kohdistamattomat2) ja sisäiset erät -3,6 -4,5 -0,2 -0,6 -6,0 -0,8 -4,0 
Yhteensä 27,6 40,8 41,0 74,9 31,7 39,9 45,0 
 

1) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen. 
2) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut. 

YHTIÖKOKOUKSEN 2013 PÄÄTÖKSET 

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2013 Helsingissä.  

Tilinpäätös  

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2012.  

Osinko  

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille maksetaan osinkoa 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta 
1,20 euroa osaketta kohden (osinko 54,9 (11.4.2012: 38,9) miljoonaa euroa maksettiin 16.4.2013).  

Hallitus 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka 
valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, Tapani Järvinen, Hannu Linnoinen, Timo Ritakallio sekä Chaim 
(Poju) Zabludowicz. Uusiksi jäseneniksi valittiin Matti Alahuhta sekä Anja Korhonen. Yhtiökokous 
valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan.  

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 
72 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 36 000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12 000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle 
maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä 
korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset. 

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön 
osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä hankitaan Outotec Oyj:n osakkeita 
pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28 800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19 200 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14 400 
eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen 
tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2013. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko 
toimikauden. 
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Tilintarkastaja 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.  

Maksuton osakeanti (split) 

Yhtiökokous päätti, että yhtiö toteuttaa maksuttoman osakeannin (split) seuraavasti:  

• Kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti annetaan kolme uutta osaketta noudattaen osakkeenomistajan 
etuoikeutta, yhteensä 137 341 119 kappaletta.  

• Oikeus annettaviin osakkeisiin oli osakkeenomistajalla, joka täsmäytyspäivänä tiistaina 2.4.2013 oli 
merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. 

• Uudet osakkeet tuottivat osakkeenomistajan oikeudet 2.4.2013 lukien. Uudet osakkeet eivät oikeuta 
varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettyyn osinkoon vuodelta 2012. 

Maksuton osakeanti (split) ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä eikä se vaikuta yhtiön 
osakepääomaan tai pääomarakenteeseen. 

Hallituksen valtuutukset 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:  

• Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 18 312 148 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla 
poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien 
omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden 
määrästä. 

• Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, 
joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Hallitus ei ole käyttänyt 
tätä valtuutustaan 30.10.2013 mennessä. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

• Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 
sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia.  

• Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita yhteensä enintään 18 312 148 kappaletta. Hallituksella on oikeus poiketa 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. 

• Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 8.5.2013 Outotecin 
hallitus käytti valtuutusta Outotec Management Oy:n purun yhteydessä osakevaihdolla, jossa 
Outotec antaa 442 115 hallussaan olevaa Outotec Oyj:n osaketta Outotec Management Oy:n 
osakkeenomistajille Outotec Management Oy:n osakkeita vastaan. Outotecin hallitus käytti 
valtuutusta ja luovutti 256 852 Outotec Oyj:n osaketta osana osakepohjaisen kannustinohjelman 
2012 ansaintakauden kokonaisallokaatiota (514 160 osaketta).  

Yhtiökokous valtuutti edelleen hallituksen päättämään enintään 100 000 euron lahjoituksesta 
yleishyödylliseen tarkoitukseen, yliopistoille tai korkeakouluille. Valtuutus on voimassa 31.12.2013 
asti.  
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Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 

Yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtäviin 
kuuluu hallituksen seuraajaehdokkaiden etsintä, jäsenten ehdollepanon valmistelu ja esittely sekä 
hallituksen palkitsemisasiat. Toimikuntaan kuuluu kolme suurinta osakkeenomistajaa sekä 
hallituksen puheenjohtaja. 1.10.2013 Outotecin kolme suurinta osakkeenomistajaa olivat Solidium 
Oy, Tamares Nordic Investments Bv ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. 

Hallituksen järjestäytymiskokous 

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Timo Ritakallion. 
Lisäksi hallitus valitsi tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi Anja Korhosen, Hannu Linnoisen, 
Timo Ritakallion ja Chaim (Poju) Zabludowiczin. Hannu Linnoinen toimii tarkastus- ja 
riskivaliokunnan puheenjohtajana.  

Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä toimivat Eija Ailasmaa, Matti Alahuhta ja Tapani Järvinen. 
Matti Alahuhta toimii valiokunnan puheenjohtajana. 

RIITA-ASIAT 

27.9.2013 Outotec ilmoitti, että intialainen teräksentuottaja Sarda Energy and Minerals Ltd. (SEML) 
on haastanut yhtiön kansainväliseen välimiesoikeuteen suodatintoimitusta koskevassa kiistassa. 
Outotec pitää syytteitä täysin perusteettomina. 

24.1.2013 Outotec ilmoitti jättäneensä haastehakemuksen Outokumpu Oyj:tä vastaan 
ferroseosteknologiaan liittyvää uutta keksintöä koskevassa patenttiriidassa. 

KESTÄVÄ KEHITYS 

Outotecin lähestymistapa kestävään kehitykseen määritellään yhtiön missiossa, strategiassa, 
arvoissa, yritysvastuupolitiikassa sekä johtamisjärjestelmissä. Outotecin merkittävin vaikutus 
kestävään kehitykseen ilmenee epäsuorasti asiakkaiden toiminnan kautta. Yhtiön missio on 
“Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen”, ja sen saavuttamiseksi yhtiö tekee työtä 
yhdessä asiakkaidensa kanssa. ”Kestävään kehitykseen sitoutuminen” on ydinarvo, jonka 
mukaisesti Outotec pyrkii edistämään vastuullisuutta ja kestävää kehitystä kaikessa toiminnassaan 
ja sisällyttämään toimintatapoihinsa sekä sosiaalisen, taloudellisen että ympäristönäkökulman. 

12.9.2013 Outotec ilmoitti, että yhtiö on valittu Dow Jonesin kestävän kehityksen Euroopan 
indeksiin vuosiksi 2013-2014. 

25.3.2013 Outotec julkaisi vuoden 2012 yritysvastuuraporttinsa. Merkittävimmät vuoden 2012 
edistysaskeleet olivat perusteellinen eettinen ohjeisto (Code of Conduct), uudet vastuullisuustyölle 
asetetut pitkän aikavälin tavoitteet sekä vuoden 2012 tilauskertymän korkea 89 %:n (2011: 87 %) 
ympäristöhyödykkeiden ja -palvelujen osuus. 

Tammikuussa Outotec sijoittui kahdenneksitoista Corporate Knights -tutkimusyhtiön yritysten 
vastuullisuutta arvioineessa The Global 100 -indeksissä, johon Outotec ylsi nyt ensimmäisen 
kerran. Global 100 -listalla on yrityksiä 22 maasta ja kaikilta mantereilta. Corporate Knights arvioi 
Global 100 -listaa varten kaikki kansainväliset suuret ja keskisuuret pörssiyhtiöt. Näistä 4 000 
yrityksestä 350 vastuullisinta valittiin tarkempaan analyysiin, jossa niiden suoriutumista arvioitiin 12 
indikaattorin avulla.  
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MAKSUTON OSAKEANTI (SPLIT) 

Outotecin yhtiökokouksen 26.3.2013 päättämässä maksuttomassa osakeannissa (split) annetut 
osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 2.4.2013. Outotecin osakkeiden kokonaismäärä lisääntyi 
183 121 492 osakkeeseen, kun osakkeenomistajille annettiin kolme uutta osaketta kutakin yhtä 
vanhaa osaketta kohti. Maksuton osakeanti (split) ei vaikuttanut yhtiön osakepääomaan tai 
pääomarakenteeseen. Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää. > 
Pörssitiedote 2.4.2013  

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma 
katsauskauden lopussa oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautui 183 121 492 osakkeeseen. Kukin 
osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.  

OUTOTEC OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUS 

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli hallussaan 1 321 629 omaa osakettaan (sisältäen ulkopuolisen 
palveluntuottajan hallinnoimat omistukset), joka edustaa 0,7 %:a osakkeista ja äänistä. 

Outotec omistaa Outotec Management Oy:n omistamat yhtiön osakkeet, jotka on yhdistelty 
konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 813 736 tai 0,44 % 
Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omina osakkeina. 

Sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista 

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen 
kannustinohjelman hallinnoinnista. Nämä osakkeet on esitetty taseessa omien osakkeiden 
hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 20 596. 

KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT 

Alla olevan taulukon lukuja on oikaistu vastaamaan osakkeiden lisääntynyttä lukumäärää 
maksuttoman osakeannin (split) jälkeen. 

Osakkeet NASDAQ OMX Helsingissä 

Tammi-syyskuu 2013 Osakevaihto 
kpl 

Arvo yhteensä 
euroa 

Korkein 
euroa 

Alin 
euroa 

Keskihinta 
euroa1) 

Viimeisin 
euroa 

OTE1V 160 990 817 2 329 553 683 13,03 8,26 10,86 10,12 
 
1) kaupankäyntimäärillä painotettu 

 30.9.2013 30.9.2012 
Pörssiarvo, miljoonaa euroa 1 853 1 692 
Osakkeenomistajia 25 344 15 324 
Hallintarekisteröidyt (13), % 35,2 47,4 
Kotimaiset kotitaloudet, % 14,2 11,0 
 

  

http://www.outotec.com/fi/Media/HuginPages/2013/Outotecin-maksuttomassa-osakeannissa-split-annetut-osakkeet-merkitty-kaupparekisteriin/�
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OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT JA HENKILÖSTÖN 
OSAKESÄÄSTÖOHJELMA 

Osakepohjainen kannustinohjelma 2013-2015 

16.1.2013 Outotec tiedotti, että Outotec Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta avainhenkilöiden 
osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, jotka alkavat 
2013, 2014 ja 2015. Kukin ansaintakausi voi kestää yhdestä kolmeen vuotta. Ensimmäinen 
tammikuun 1. päivänä alkanut ansaintakausi on vuoden 2013 mittainen. Hallitus päättää vuosittain 
erikseen kannustinohjelman kunkin vuoden enimmäisosakemäärän, osallistujat, kullekin henkilölle 
annettavan palkkion enimmäismäärän, ansaintakauden pituuden, ansaintakriteerit ja tavoitteet.  

Johtoryhmän jäseniltä edellytetään osallistumista myös Outotecin henkilöstön 
osakesäästöohjelmaan. 

Ansaintakausi 2013 

Hallitus hyväksyi 170 henkilöä kannustinohjelman piiriin ansaintakaudelle 2013 ja päätti 
palkkioperusteiksi Outotecin osakekohtaisen tuloksen, tilaushankinnan ja keskeisiä kilpailijoita 
parempaan liikevaihdon kasvuun liittyvien tavoitteiden saavuttamisen. Kannustinohjelman 
maksimipalkkio ansaintakaudelta 2013 on yhteensä enintään 806 500 Outotec Oyj:n osaketta sekä 
verot ja veronluonteiset maksut kattava käteissumma. 

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012 

Outotecin hallitus päätti 23.4.2010 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta 
kannustinohjelmasta vuosille 2010-2012. Ohjelman kulut kirjataan kolmen vuoden ajalle. 

Ansaintakausi 2010 

Ansaintakaudelta 2010 jaettiin yhteensä 552 576 Outotecin osaketta, joiden kokonaiskulu on noin 
9,6 miljoonaa euroa, joka kirjattiin tilikausille 2010-2012. 

Ansaintakausi 2011 

Ansaintakaudelta 2011 jaettiin yhteensä 499 656 Outotecin osaketta, joiden kokonaiskulu on noin 
9,3 miljoonaa euroa, joka kirjataan tilikausille 2011-2013. 

Ansaintakausi 2012 

Ansaintakaudelta 2012 jaettiin yhteensä 514 160 Outotecin osaketta, joiden kokonaiskulu on noin 
10,2 miljoonaa euroa, joka kirjataan tilikausille 2012-2014. 

Henkilöstön osakesäästöohjelma 

Outotecin hallitus päätti uudesta, maailmanlaajuisesti käyttöönotettavasta henkilöstön 
osakesäästöohjelmasta 25.9.2012. Ohjelma otettiin käyttöön 1.1.2013, ja ensimmäinen 
säästökausi on vuoden mittainen. Noin 34 % henkilöstöstä 22 maassa on ilmoittautunut mukaan 
ohjelmaan. Suomessa, Ruotsissa ja viidessä muussa maassa osallistumisprosentti on yli 50. 
Syyskuussa 2013 Outotecin hallitus päätti jatkaa henkilöstön osakesäästöohjelmaa vuonna 2014. 
Hallitus päättää mahdollisista seuraavista säästökausista erikseen. 
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OUTOTEC MANAGEMENT OY:N PURKU 

8.5.2013 Outotec ilmoitti Outotec Management Oy:n (johtoryhmän osakeomistusohjelma) 
purkamisesta osakevaihdolla, jossa Outotecin hallitus käytti yhtiökokouksen sille antamaa 
valtuutusta ja luovutti 442 115 hallussaan olevaa Outotec Oyj:n osaketta Outotec Management 
Oy:n osakkeenomistajille Outotec Management Oy:n osakkeita vastaan. > Pörssitiedote 8.5.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman 
johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana 

lukuisia uraauurtavia teknologioita. Outotec tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, 
vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Yrityksellä on maailmanlaajuinen myynti- ja 
palveluverkosto, omat tutkimuskeskukset sekä palveluksessaan noin 5 000 asiantuntijaa. Outotecin liikevaihto vuonna 

2012 oli noin 2 miljardia euroa ja yritys on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outotec.com 
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