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Tämä presentaatio on puhtaasti informatiivinen eikä se ole tarjous arvopapereiden myymiseksi tai ostamiseksi. Tämän 
presentaation jakelu ja presentaatiossa mainittujen arvopapereiden tarjoaminen ja myyminen voi olla rajoitettua tietyissä 
oikeusjärjestyksissä. Kaikkien tätä presentaatiota lukevien henkilöiden tulee perehtyä kyseisiin rajoituksiin ja noudattaa niitä.  
Presentaatiossa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 
arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä myöskään minkään Yhdysvaltain osavaltion lakien mukaisesti. Seuraavat 
tiedot eivät ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman 
rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa. Outokumpu Technology ei aio tarjota arvopapereita julkisesti 
Yhdysvalloissa.

Tähän presentaatioon sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. 
Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan 
kannattavuudesta esitetyt näkemykset. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt 
arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne 
sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön taloudellinen tulos voi poiketa huomattavasti odotuksista. 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa: (1) yleinen taloudellinen tilanne ja liiketoiminnan tilanne, (2) Outokumpu Technologyn
kilpailutilanne, ja (3) Outokumpu Technologyn kyky palkata pätevää henkilöstöä.

Vaikka Outokumpu Technologyn johto uskoo, että tulevaisuutta koskevat odotukset perustuvat kohtuullisiin oletuksiin, ei voi olla 
varmuutta siitä, että odotukset toteutuvat. Yhtiö ei aio eikä ota velvollisuudekseen myöhemmin päivittää tässä presentaatiossa
esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia julkisesti tai muuttaa mitään tulevaisuutta koskevia arvioita sen perusteella, että 
saatavilla on uutta tietoa, tulevaisuuden tapahtumia tai muutoin. 
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Outokumpu Technology lyhyesti
• Kehittää ja myy teknologiaa kaivos- ja 

metalliteollisuudelle sekä muulle 
prosessiteollisuudelle

• Markkinajohtaja useilla markkina- ja 
tuotealueilla

• Osaaminen kattaa koko tuotantoketjun 
malmeista metalleiksi

• Henkilöstöä 1815 kahdeksassatoista maassa
• Laajat T&K -resurssit

• Kaksi omaa tutkimuskeskusta Porissa ja 
Frankfurtissa, joissa työskentelee 187 
asiantuntijaa

• T&K-menot olivat 12,8 milj. euroa tammi-
syyskuussa 2006

• Käyttää joustavasti ja kustannustehokkaasti 
resursseja ja alihankkijoita maantieteellisesti 
optimaalisissa paikoissa 

• Maailmanlaajuiset toiminnot ja omat toimipaikat 
kaikilla tärkeimmillä markkina-alueilla

Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys
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Kolme liiketoimintadivisioonaa:
• Minerals Processing
• Base Metals
• Metals Processing
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Kaivos- ja metalliteknologiamarkkinat

Määritelmä

• Prosessiteknologioiden kehittäminen kaivos- ja metalliteollisuudelle
• Mineraalirikastamoiden ja metallurgisten laitosten suunnittelu, 

rakentaminen, käynnistys, kunnossapito ja huolto
• Kaivos- ja metalliteknologiamarkkinoita ohjaa lähinnä 

maailmanlaajuisen kaivos- ja metalliteollisuuden investoinnit 

• Metallien kulutus kasvaa kaikkialla maailmassa
• Tiukka tarjonnan ja kysynnän tasapaino
• Mineraaliesiintymät ovat yhä köyhempiä/matalapitoisempia
• Maailmanlaajuisia muutoksia tuotantokapasiteetin rakenteissa ja 

sijainneissa
• Lisääntyvät teknologiset ja ympäristövaatimukset

Tärkeimmät
ominaispiirteet



Q3/2006 | 23.10.2006 | 5

Minerals Processing -divisioona

• Minerals Processing tarjoaa kattavan valikoiman teknologioita mineraalien 
rikastukseen

Jauhatus-
teknologiat

Vaahdotus-
teknologiat

Fysikaaliset 
erotus-

teknologiat

Sakeutus-
teknologiat

Analysaattorit 
& automaatio

Prosessiratkaisut

• Divisioonan teknologioita ja osaamista voidaan
hyödyntää myös kaivos- ja metalliteollisuuden
ulkopuolella

Juomavesilaitokset
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Base Metals -divisioona

Kupari-
teknologiat

Ferroseos-
teknologiat

Nikkeli-
teknologiat

Sinkki-teknologiat Jalometalli-
teknologiat

• Base Metals –divisioona tarjoaa uraauurtavia teknologioita värimetallien ja
ferroseosten tuottamiseksi 
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Metals Processing -divisioona

Alumiinioksidin
kalsinointilaitos

Rautamalmin 
pelletointilaitos

Rikkihappo-
tehdas

Synteettisen 
rutiilin 

valmistuslaitos

Pasutto

Alumiini-
teknologiat Rauta/terästeknologiat Rikkihappo-, poistokaasu- ja 

pasutusteknologiat

• Metals Processing –divisioona tarjoaa alan johtavia teknologioita alumiinin, 
raudan ja rikkihapon tuottamiseksi 
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Projektityypit

EPC / Kokonaislaitostoimitukset (€ 15-200 milj., 15-36 kk)

• Perus- ja detaljisuunnittelu, laitetoimitukset, pystytys, 
asiakkaan käyttöhenkilöstön koulutus, tehtaan
käynnistys, suoritus- ja muut takuut OT:n 
toimituslaajuudelle

Teknologiatoimitukset (€ 3-70 milj., 10-36 kk)

• Perus- ja detaljisuunnittelu, omaan teknologiaan 
perustuvien laitteiden toimitus, asennusvalvonta, 
asiakkaan käyttöhenkilöstön koulutus, tehtaan 
käynnistys, suoritustakuut OT:n toimitusosuudelle

Laitetoimitukset (aina € 10 milj. asti)

Omaan tuotekehitykseen perustuva teknologia on oleellinen osa kaikkia 
toimitusprojekteja
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Strategia

Jatkuva kannattava kasvu

Pyrkimys jatkuvaan kasvuun Kannattavuuden ylläpitäminen ja 
parantaminen

Uudet 
teknologiat Ristiin myynti Maantieteellinen 

laajentuminen

Huolto- ja 
varaosa-

palvelujen 
lisääminen

Valikoidut 
yritysostot

Hankinta ja 
ulkoistaminen

Kustannus-
tehokkuuden 

optimointi

Lisäarvoa 
tuovien 

komponenttien 
lisääminen
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Kolmas neljännes lyhyesti

• Tilauskertymä tammi-syyskuussa 2006 kaksinkertaistui viime 
vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, kolmannen neljänneksen 
tilauskertymä oli ennätyksellinen

• Tilauskanta vahvistui edelleen

• Liikevaihto kasvoi merkittävästi

• Liikevoitto parani huomattavasti

• OTE1V – Outokumpu Technologyn osake listautui Helsingin 
Pörssin pre-listalle 10.10.2006 ja Pohjoismaiselle listalle 
13.10.2006

• Uusi hallitus nimitettiin
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Markkinoiden kehitys

• Väririkkaat kansantaloudet ylläpitivät ennennäkemätöntä 
metallien kysyntää

• Yli puolet maailmanlaajuisesta metallien kysynnän kasvusta johtuu Kiinasta
• Intia kehittyy nopeasti

• Kaivos- ja metalliteollisuus ei ole investoinut tarpeeksi viime 
vuosina

• Merkittäviä investointeja tarvitaan kattamaan kysyntä

• Kaivos- ja metalliyhtiöillä on ennätysmäiset tuotot 
• Paineita ja resursseja investoida tulevaan kasvuun 

• Markkinatilanne suotuisa kaikille Outokumpu Technologyn 
divisioonille



Outokumpu 
Technologyn 
toimipaikat

Suurimmat tilaukset vuonna 2006

Espoo
Harjavalta
PoriSkellefteå

Smedjebacken
Kil
Oslo

Utrecht
Cologne
Oberursel
Frankfurt

Warsaw

St. Petersburg
Moscow

Norilsk

Almaty Beijing

Shanghai

Colombo

Perth
Melbourne

Sydney

Johannesburg

Burlington

Jacksonville

Denver

Mexico City

Lima
Antofagasta

Calama

Santiago

MBR
Rautamalmin 
pelletointilaitos

110 milj. €
Brasilia

CSA
Rautamalmin
sintrauslaitos

160 milj. €
Brasilia

KCM
Kuparisulatto

48 milj. €
Sambia

Useita asiakkaita
Australiassa, 
Afrikassa, 
Amerikassa ja
Ruotsissa
Jauhinmyllyjä
50 milj. €

Aktyubinsk 
Copper
Company
Kupari-
sinkkirikastamo
30 milj. €
Kazakstan

Queensland 
Alumina
Bauksiittijätteen 
neutralointilaitos

20 milj. €
Australia

Cobre Las 
Cruces
Kuparitehdas

45 milj. €
Espanja

Outokumpu
Kokkola

Belo Horizonte
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Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Outokumpu Technology pyrkii jatkuvaan kannattavaan kasvuun 
ja on määritellyt seuraavat taloudelliset tavoitteet:

• Osakekohtainen tulos kasvaa keskimäärin 10 % vuosittainOsakekohtaisen
tuloksen kasvu

• Vuotuinen liikevoitto aina vähintään 5% liikevaihdostaMinimi 
liikevoitto

• Vahva tase mahdollistaa toiminnan joustavuuden ja mahdollisten
yritysostojen rahoituksenTase

Osingot noin 40% vuoden nettotuloksesta
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Tilauskertymä ennätyksellinen

371,0
878,6
179,9

Q3
2006

796,9
878,6
500,9

Q1-Q3
2006

418,7
524,5
349,8

Q1-Q3
2005

Tilauskertymä

Tilauskanta kauden lopussa

Liikevaihto

miljoonaa euroa

• Tilauskertymä parani huomattavasti suotuisan markkinatilanteen 
ja samoilta asiakkailta saatujen toistuvien tilausten ansiosta 

• Ennätyksellinen tilauskanta vahvistui edelleen, noin 25 % siitä 
tuloutuu vuonna 2006 ja loput vuonna 2007 tai myöhemmin

• Liikevaihto kasvoi 43 % 
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Tilauskanta ennätystasolla
Tilauskertymä Tilauskanta
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Liikevoitto parani huomattavasti

14,5
17,5
0,27

Q3
2006

28,6
33,2
0,48

Q1-Q3
2006

2,1
4,3

0,03

Q1-Q3
2005

Liikevoitto 

Voitto ennen veroja

Osakekohtainen tulos, €

Miljoonaa euroa

• Huomattava tulosparannus johtui monipuolisesta projekti- ja 
tuotevalikoimasta sekä parantuneesta sisäisestä tehokkuudesta

• Oman pääoman tuotto oli 22,6% kaudella Q1-Q3/2006
• Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 38,4% kaudella Q1-Q3/2006
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Liikevaihto ja kannattavuus paranivat 
merkittävästi
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HUOM: Luvut perustuvat yhdisteltyihin tietoihin 
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Liikevaihto divisioonittain

67,5

43,3

71,0

6,0

(7,9)

179,9

Q3
2006

161,3

138,8

201,4

20,7

(21,3)                                                          

500,9

Q1-Q3
2006

115,0

95,7

135,7

21,7

(18,3)

349,8

Q1-Q3
2005

Minerals Processing

Base Metals

Metals Processing

Muut liiketoiminnat
Kohdistamattomat ja sisäiset erät

YHTEENSÄ

Miljoonaa euroa
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Liikevoitto divisioonittain

5,2

4,1

5,6

(0,3)

(0,2)
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(0,4)
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3,7

(1,0)

0,9

0,3
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Minerals Processing

Base Metals

Metals Processing

Muut liiketoiminnat
Kohdistamattomat ja sisäiset erät

YHTEENSÄ

Miljoonaa euroa



Q3/2006 | 23.10.2006 | 20

Pääomarakenne

20,4

(126,6)

40,9

(99,7)

(97,9)

Q1-Q3
2006

(3,9)

(33,7)

37,4

(35,4)

(44,7)

Q1-Q3
2005

Liiketoiminnan nettorahavirta

Korollinen nettovelka*)

Omavaraisuusaste %*)

Velkaantumisaste, %*)

Nettokäyttöpääoma*)

Miljoonaa euroa

*) kauden lopussa

• Rahavirta parani huolimatta voimakkaasta kasvusta ja siitä että 
pääomaa oli sidottuna projektitoimituksiin

• Nettokäyttöpääoma säilyi vahvana useista uusista projekteista 
saatujen ennakkomaksujen ansiosta



Q3/2006 | 23.10.2006 | 21

Lähiajan näkymät

• Metallien kysynnän odotetaan pysyvän korkeana. 
• Kaivos- ja metalliteollisuus on jatkanut aktiivista investointia sekä rauta- että värimetallien 

tuotantokapasiteettiin, eikä aktiivisuuden odoteta hidastuvan lyhyellä aikavälillä. 
• Outokumpu Technology on jatkossakin aktiivinen markkinoinnissa sekä uusien sopimusten 

neuvottelemisessa, mikä tarjoaa mahdollisuuksia siihen, että uusi tilauskertymä jatkuu 
vahvana.

Markkinat

• Katsauskauden suuren tilauskertymän seurauksena koko vuoden liikevaihto ja liikevoitto 
tulevat olemaan selvästi paremmat kuin vuonna 2005. 

• Kannattavuuden odotetaan paranevan myös vuoden 2006 viimeisellä vuosineljänneksellä.
Vuoden neljännen vuosineljänneksen liikevoiton arvioidaan kuitenkin asettuvan hieman 
pienemmäksi kuin vuoden 2005 vastaava neljännes, joka sisälsi merkittäviä lisenssituloja ja 
projektien lopputuloutuksia. 

• Lisäksi Outokumpu Technologyn vahva tilauskanta ja tilauskertymä tarjoavat hyvät 
lähtökohdat vuoden 2007 tuloskehitykselle. 

Outokumpu Technology
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More out of ore!

www.outokumputechnology.com
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