
Tilinpäätöstiedote 1999

Soneran tulos kasvoi vuonna 1999
merkittävästi. Voitto ennen satunnaiseriä
ja veroja nousi 44 % ja oli 497 milj. euroa
(346 milj. euroa  vuonna 1998).
Osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa
(0,35). Hallitus esittää jaettavaksi osinkoa
0,12 euroa/osake.
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Milj. euroa 1999 1998 Muutos, %

Liikevaihto  1 849  1 623   14
Käyttökate   668   587   14
Liikevoitto   387   289   34

- suhteessa liikevaihtoon (%)   21   18
Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja   497   346   44
- suhteessa liikevaihtoon (%)   27   21

Sijoitetun pääoman tuotto (%)   20   19
Oman pääoman tuotto (%)   23   18

Omavaraisuusaste (%)   51   51

Käyttöomaisuusinvestoinnit   338   351 -  4

Henkilöstö keskimäärin (kpl)  9 270  8 609   8

Tulos/osake (euroa)  0,51  0,35   46

Osakkeiden keskimääräinen lkm (1 000 kpl)  722 000  720 247

Mmk

Liikevaihto  10 991  9 648   14
Käyttökate  3 971  3 492   14
Liikevoitto  2 302  1 721   34

- suhteessa liikevaihtoon (%)   21   18
Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja  2 956  2 061   44
- suhteessa liikevaihtoon (%)   27   21

Sijoitetun pääoman tuotto (%)   20   19
Oman pääoman tuotto (%)   23   18

Omavaraisuusaste (%)   51   51

Käyttöomaisuusinvestoinnit  2 009  2 087 -  4

Henkilöstö keskimäärin (kpl)  9 270  8 609   8

Tulos/osake (mk)  3,05  2,07   46

Osakkeiden keskimääräinen lkm (1 000 kpl)  722 000  720 247

Sonera raportoi vuoden 1999 alusta lukien taloudellisesta kehityksestään euromääräisesti ja
vuosineljänneksittäin. Markkamääräiset luvut on muutettu euroiksi kurssilla 5,94573 mk/euro.
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt osakkuusyhtiöiden tiedot perustuvat yhtiöiltä saatuihin raportteihin tai
yhtiöiden julkistamiin pörssitiedotteisiin.

Tilinpäätöstiedote perustuu Sonera Oyj:n hallituksen 14.2.2000 allekirjoittamaan toimintakertomukseen
vuodelta 1999. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Sonera Oyj:n vuosikertomus 1999 ilmestyy perjantaina 10.3.2000.

Sonera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 22.3.2000 klo 16.00 alkaen Marina
Congress Centerissä Helsingissä.

Konsernin avainluvut
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Viimeisen vuosineljänneksen tuloskehitys
Konsernin liikevaihto loka - joulukuussa 1999 oli 511 milj. euroa (444 milj. euroa loka - joulukuussa
1998) eli nousua edellisvuoden vastaavasta vuosineljänneksestä oli 15 %. Kasvua toi lähinnä
Matkaviestintä.

Myös vuoden 1999 kolmanteen neljännekseen verrattuna konsernin liikevaihto nousi 14 %. Osa kasvusta
liittyy kausivaihteluihin.

Vuoden viimeisen neljänneksen käyttökate oli 180 milj. euroa (151) ja kertaluonteisista eristä puhdistettu
vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli 32 % (35). Vuoden viimeisen neljänneksen käyttökatteeseen
vaikuttavat mm. erilaiset markkinakampanjat sekä vuonna 1999 myös uusiin liiketoimintoihin tehdyt
panostukset.

Pienempien poistojen myötä liikevoitto nousi merkittävästi edellisvuoden vastaavaan vuosineljännekseen
verrattuna ja oli 102 milj. euroa (63). Edellisvuoden vastaavan vuosineljänneksen tulokseen sisältyi
käyttöomaisuudesta tehtyjä ylimääräisiä poistoja yhteensä 18 milj. euroa.

Soneran osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta heikkeni edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja oli
6 milj. euroa. Turkcellin tuloskasvua heikensivät kertaluonteiset kulukirjaukset maanjäristyksen
vaikutusten selvittyä tarkemmin.

Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja nousi 113 milj. euroon (72). Osakekohtainen tulos oli
0,11 euroa (0,07).

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1999
Kansantalouden kasvu muodosti edelleen suotuisat olosuhteet televiestintätoimialan kasvun jatkumiselle
Suomessa. Varsinkin matka- ja mediaviestinnän palvelujen käyttö kasvoi nopeasti.

Matkapuhelinliittymien kokonaismäärä Suomessa oli Soneran arvion mukaan vuoden 1999 lopussa
arviolta 3,4 miljoonaa ja matkapuhelintiheys noin 65 liittymää 100 asukasta kohden. Jo suhteellisen
korkean matkapuhelintiheyden takia liittymämäärän kasvu hidastui edellisvuodesta.

Matkaviestintäpalveluissa kilpailu Suomen markkinoilla kiristyi entisestään. Yhtiön arvion mukaan
Sonera kuitenkin säilytti osuutensa GSM-liittymistä yli 60 %:ssa. Liikevaihdolla mitattu Soneran
markkinaosuus on yhtiön arvion mukaan edelleen suurempi kuin liittymistä laskettu osuus.

Tekstiviestien lisäksi vuoden 1999 aikana myös matkaviestinnän lisäarvopalvelujen merkitys kasvoi.
Esimerkiksi Soneran GSM-asiakkaista noin 30 % käytti Sonera Zed -palveluja tammikuussa 2000.

Internetin käytön kasvu jatkui voimakkaana ja markkinoille tuli uusia palveluja ja palveluntarjoajia.
Kilpailun kiristyminen markkinoilla jatkui, mutta Sonera arvioi säilyttäneensä johtavan asemansa
yritysten ja kotitalouksien internet-palvelujen tarjoajana lähes 40 %:n markkinaosuudellaan.

Kiinteän verkon paikallis- ja kaukopuhelumarkkinoilla Sonera arvioi markkinaosuutensa pysyneen
ennallaan. Ulkomaanpuhelumarkkinoilla Soneran markkinaosuuden arvioidaan olleen vuoden 1999
aikana noin 53 % (55).

Dataviestinnän markkinakasvu painottui edelleen yritysten lähiverkkojen yhdistämis- ja
hallintapalveluihin. Datasiirron peruspalveluissa kasvu oli maltillisempaa. Sonera arvioi
markkinaosuudekseen edelleen noin puolet Suomen dataviestintämarkkinoista.
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Sonera Oyj:n hallitus tarkensi kertomusvuoden keväällä konsernin strategiaa siten, että kasvun pääpaino
on maailmanlaajuisissa palveluliiketoiminnoissa. Sonera arvioi käyttävänsä seuraavan kolmen vuoden
aikana yhteensä 500 milj. euroa uusien palvelujen kehittämiseen. Osana strategiansa toteuttamista Sonera
myös otti 1.1.2000 lähtien käyttöön uuden liiketoimintaorganisaation, jossa matkaviestinnän,
mediaviestinnän ja uusien palvelujen liiketoiminnat muodostavat uuden Mobile & Media -liiketoiminta-
alueen sekä kiinteän verkon liiketoiminnat ja muut liiketoiminnat muodostavat Telecom-liiketoiminta-
alueen.

Liikevaihto
Soneran liikevaihto kasvoi 14 % vuonna 1999 ja oli 1 849 milj. euroa (1 623). Liikevaihtoa kasvatti
edelleen varsinkin Matkaviestintä.

Konsernin ulkoinen liikevaihto
Milj. euroa 1999 1998 Muutos, %

Matkaviestintä  966  799  21
Mediaviestintä ja uudet palvelut  140  115  22

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut  570  560  2
Laitemyynti ja muu liiketoiminta  173  149  16

Konserni 1 849 1 623  14

Soneran osakkuusyhtiöiden (omistus alle 50 %) liikevaihto ei sisälly konsernin liikevaihtoon.
Osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kaksinkertaistui edellisvuodesta ja oli suuruudeltaan
4 077 milj. euroa eli yli kaksinkertainen verrattuna Sonera Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden yhteenlaskettuun
liikevaihtoon.

Matkaviestinnän ulkoinen liikevaihto kasvoi 21 % edellisvuodesta ja oli 966 milj. euroa (799).
Matkaviestinnän osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta nousi 52 %:iin (49). Liikevaihdon kasvuun
vaikuttivat etenkin GSM-asiakkaiden määrän voimakas lisääntyminen vuoden 1998 loppupuoliskolla sekä
palvelujen käytön kasvu. Soneran matkaviestintäliittymän keskimääräinen kuukausikäyttö nousi
130 minuuttiin (116) ja keskimääräinen kuukausituotto 38,8 euroon (36,5). Lisäarvopalveluiden eli
tekstiviestien ja sisältöpalveluiden osuus Matkaviestinnän liikevaihdosta oli vuositasolla noin
8 % (noin 4,5).

GSM-liittymien määrä kasvoi vuoden aikana 21 % (55) ja oli vuoden päättyessä 1 938 644 (1 596 897).
Duo-kaksitaajuusliittymien osuus GSM-liittymämyynnistä kasvoi vuoden loppua kohti ja oli yli 80 %
viimeisen neljänneksen aikana myydyistä liittymistä. Joulukuussa osuus nousi jo 90 %:iin. NMT-
liittymien määrä väheni 41 % (40) ja oli 197 597 (334 987). Kaikkien matkaviestintäliittymien
yhteismäärä kasvoi 11 % ja oli vuoden päättyessä 2 136 241 (1 931 884).

Mediaviestinnän ja uusien palvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi lähinnä internet-palvelujen kasvun
myötä 22 % ja oli 140 milj. euroa (115). Myös numerovälityspalvelut sekä erilaisten hakemistopalvelujen
käyttö kasvattivat liikevaihtoa.

Soneran internet-verkkomedian Sonera Plazan suomalaisilla sivuilla vieraili joulukuussa keskimäärin
noin 336 000 eri kävijää viikossa ja hollantilaisilla sivuilla noin 38 000.
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Kiinteän verkon ja puhelu- ja datapalvelujen yhteenlaskettu ulkoinen liikevaihto kasvoi 2 %
edellisvuotisesta ja oli 570 milj. euroa (560). Kotimaan puhelupalveluiden liikevaihto pieneni
edellisvuotisesta 3 % ja oli 250 milj. euroa (258). Lasku liittyi sekä 1.5.1999 voimaan astuneeseen uuteen
yhdysliikennehinnoitteluun että kaukopuheluminuuttien määrän laskuun matkapuhelinten käytön edelleen
lisääntyessä. Kompensoidakseen osittain uuden yhdysliikennehinnoittelun aiheuttamaa negatiivista
vaikutusta kotimaanpuheluiden kannattavuuteen Sonera muutti omaa hinnoitteluaan heinäkuun alusta
siten, että puhelukohtaista maksua nostettiin ja aikaveloituksen hintaa laskettiin.

Kotitalousasiakkaiden määrän laskiessa Soneran perinteisillä alueilla kiinteän verkon liittymien
laskennallinen kokonaismäärä väheni noin 3 % ja oli vuoden lopussa 770 433 ekvivalenttiliittymää
(790 668).

Ulkomaanpuheluiden hintatason lasku ja markkinaosuuden pieneneminen alensivat ulkomaan
puhelupalveluiden liikevaihtoa 6 %:lla 120 milj. euroon (128).

Datapalvelujen liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 168 milj. euroa (149). Perustiedonsiirron kasvun hidastuessa
ja markkinoiden kehittyessä odotetaan uusien ja kehittyneempien palvelujen vaikuttavan liikevaihdon
kasvuun vasta tulevina vuosina.

Vuokrajohtojen liikevaihto oli 32 milj. euroa (25).

Laitemyynnin ja muun liiketoiminnan yhteenlaskettu ulkoinen liikevaihto kasvoi 16 %:lla
173 milj. euroon (149). Kasvua toi varsinkin laitemyynti yritysten uusiessa laitteistoaan ja järjestelmiään
vuosituhannen vaihteen alla sekä lisääntyneen leasing-myynnin ansiosta. Laitemyynnin liikevaihto
kasvoi 19 % ja oli 114 milj. euroa (96).

Rakentamisen ja kunnossapidon sekä muun liiketoiminnan ulkoinen liikevaihto nousi hieman viime
vuodesta ja oli 59 milj. euroa (53).

Konsernin ulkomaisten tytäryhtiöiden ulkoinen liikevaihto oli 53 milj. euroa (44). Kasvua toivat lähinnä
mediaviestintä sekä datapalvelut. Vienti Suomesta oli 29 milj. euroa (30).

Tulos
Konsernin liikevoitto vuonna 1999 oli 387 milj. euroa (289) eli 21 % liikevaihdosta (18). Liikevoiton
kasvuun vaikuttivat myös edellisvuonna tulokseen kirjatut käyttöomaisuuden kertaluonteiset
arvonalennukset 37 milj. euroa. Käyttökatteella mitattu suhteellinen kannattavuus säilyi 36 %:ssa
liikevaihdosta. Kertaluonteisista eristä puhdistettu vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli 35 % (36).
Liiketoiminnan kulut nousivat yhteensä 16 % edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelu- ja tavaraostojen
kulut nousivat 19 %, henkilöstökulut 10 % ja muut liiketoiminnan kulut 17 % edellisvuotisesta.
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Käyttökate
Milj. euroa 1999 1998 Muutos

Matkaviestintä  468  361 + 107
Mediaviestintä ja uudet palvelut - 47  21 - 68

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut  200  187 + 13
Laitemyynti ja muu liiketoiminta  47  18 + 29

Konserni  668  587 + 81

Liikevoitto
Milj. euroa 1999 1998 Muutos

Matkaviestintä  345  222 + 123
Mediaviestintä ja uudet palvelut - 60  14 - 74
Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut  98  63 + 35

Laitemyynti ja muu liiketoiminta  4 - 10 + 14

Konserni  387  289 + 98

Matkaviestinnän käyttökate kasvoi 30 % eli liikevaihtoa nopeammin sekä kasvaneen asiakaspohjan että
toiminnan tehostumisen ansiosta. Liikevoiton 55 %:n kasvuun vaikutti myös vuonna 1998 NMT-
verkkojen käyttöomaisuudesta tehty ylimääräinen poisto 34 milj. euroa.

Mediaviestinnän ja uusien palvelujen käyttökatetta heikensivät edellisvuoteen verrattuna uusien
palvelujen, varsinkin Sonera SmartTrustin ja Sonera Zedin rakentamiseen tehdyt panostukset Suomessa ja
ulkomailla. Konsernin laskentaperiaatteiden mukaan vuosikuluksi kirjattavien tutkimukseen,
tuotekehitykseen ja liiketoiminnan aloittamiseen liittyvien panostusten yhteisvaikutus heikensi
käyttökatetta noin 70 milj. eurolla verrattuna edelliseen vuoteen.

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelujen suhteellinen kannattavuus käyttökateprosentilla mitattuna oli
suunnilleen edellisvuotisella tasolla. Poistojen pienentyminen paransi liikevoittoa verrattuna edelliseen
vuoteen.

Laitemyynnin ja muun liiketoiminnan kannattavuuslukujen merkittävimmät muutokset liittyvät
liiketoiminnan ja osakkeiden myyntivoittoihin sekä muihin sellaisiin konsernitason eriin, joita ei
kohdisteta muille liiketoiminta-alueille.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista lähes kaksinkertaistui edellisvuotisesta ja oli 110 milj. euroa (59)
varsinkin turkkilaisen GSM-operaattorin Turkcellin tuloksen paranemisen ansiosta.

Konsernin nettorahoituskulut olivat alle 1 milj. euroa (2). Sekä korkokulut että osinkotuotot kasvoivat
edellisvuodesta.

Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja kasvoi sekä parantuneen liikevoiton että suuremman
osakkuusyhtiötuloksen ansiosta 44 % ja oli 497 milj. euroa (346).

Tilikaudelle kirjatut tuloverot olivat 126 milj. euroa (94) ja konsernin efektiivinen verokanta oli 25 %
(27). Efektiivisen verokannan alentumiseen vaikuttaa osakkuusyhtiötulos, joka ei ole verotettavaa tuloa
Suomessa, mutta johon liittyvän mahdollisen osingonjaon lähdeverot Sonera kirjaa samanaikaisesti
tulosvaikutuksen kanssa. Suomen yhtiöverokanta nousee 1.1.2000 alkaen 29 %:iin, jonka aiheuttama
laskennallisen verovelan kasvu sisältyy myös vuodelle 1999 kirjattuihin tuloveroihin.
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Osakekohtainen tulos kasvoi 46 % ja oli 0,51 euroa (0,35). Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,7 % (19,1) ja
oman pääoman tuotto 22,8 % (18,4).

Osakkuusyhtiöt ja muut merkittävät sijoitukset
Soneran matkaviestinnän ja kiinteän verkon osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kaksinkertaistui
vuoden aikana ja oli noin 2 970 milj. euroa (1 446) sekä Turkcellin kasvun että vuonna 1998 tehtyjen
uusien osakkuusyhtiöhankintojen seurauksena. Liikevaihtolukuihin eivät sisälly muita palveluja tuottavat
osakkuusyhtiöt, kuten TietoEnator Oyj.

Matkaviestinnässä toimivien osakkuusyhtiöiden asiakasmäärät kasvoivat edelleen ja olivat vuoden
lopussa yhteensä noin 7,3 miljoonaa (3,6). Sellaisten matkaviestinnän vähemmistöomistusten, jotka eivät
ole Soneran osakkuusyhtiöitä, yhteenlaskettu asiakasmäärä oli vuoden lopussa 0,9 miljoonaa (0,2).
Kiinteän verkon palveluja toimittavien osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu asiakasmäärä vuoden lopussa
oli noin 2,4 miljoonaa asiakasta (2,4).

Merkittävin vaikutus Soneran tulokseen oli edelleen Turkcellilla, jonka alustavasti arvioidusta tuloksesta
Soneran osuus oli 154 milj. euroa (82). Turkcellin tulokseen sisältyy myös kertaluonteisia kulukirjauksia
elokuussa tapahtuneen maanjäristyksen vaikutusten selvittyä tarkemmin.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
Milj. euroa 1999 1998 Muutos

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 154 82 + 72
Aerial Communications, Inc. -34 -22 - 12

Muut matkaviestintäoperaattorit 36 12 + 24
Kiinteän verkon operaattorit 27 20 + 7
Palveluoperaattorit -11 -10 - 1
TietoEnator Oyj 16 10 + 6

Muut osakkuusyhtiöt - 2 - 2
Liikearvon poistot -78 -35 - 43

Yhteensä 110 59 + 51

Turkin parlamentti vahvisti marraskuun lopulla, että maassa otetaan käyttöön tilapäinen
matkaviestintäliittymien vero, joka on voimassa 1.12.1999 - 31.12.2000 ja jonka suuruus on 25 %
kuukausittaisen puhelinlaskun arvonlisäverottomasta loppusummasta. Lisäksi liittymänhaltijoilta peritään
USD 13 kertaluonteinen vero.

Aerialin tulokseen sisältyy USD 115 miljoonan rahallinen korvaus, jonka Aerial sai emoyhtiöltään
korvauksena Aerialin tappioiden hyväksikäytöstä emoyhtiön verotuksessa. Ilman korvauksen vaikutusta
Soneran osuus Aerialin tappiosta olisi ollut 54 milj. euroa. Mikäli meneillään oleva Aerialin ja
VoiceStream Wireless Corporationin yhdistymissuunnitelma toteutuu, omistaa Sonera yhdistymisen ja
sovitun lisäsijoituksen jälkeen 7,9 % uudesta yhtiöstä, jota ei yhdistellä osakkuusyhtiönä Soneran
konsernitulokseen.

Muut matkaviestinnän ja kiinteän verkon operaattorit tekivät tilikaudella voitollisen tuloksen. Saksassa ja
Hollannissa toimivat kaksi palveluoperaattoriyhtiötä olivat tappiollisia. Osakkuusyhtiötulokseen
sisältyvän liikearvopoiston 78 milj. euroa (35) kasvu oli seurausta vuonna 1998 tehdyistä uusista
osakkuusyhtiöhankinnoista.
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Tieto Corporation Oyj yhdistyi heinäkuun alussa ruotsalaisen Enator AB:n kanssa TietoEnator Oyj:ksi.
Sonera käsittelee 20,3 %:n osuuttaan TietoEnatorista osakkuusyhtiösijoituksena
konsernitilinpäätöksessään siihen asti, kunnes Soneran omistusosuus laskee alle 20 %:n. Sonera on
sitoutunut vähentämään omistuksensa puoleen 11.6.2001 mennessä.

Rahoitusasema
Konsernin liiketoiminnan tuottama kassavirta oli 442 milj. euroa (508), joka ylitti
käyttöomaisuusinvestointeihin ja osingonjakoon käytetyn määrän. Liiketoiminnan kassavirtaa pienensivät
edellisvuoteen verrattuna sekä käyttöpääoman kasvu että edellisenä vuonna kirjattujen tuloverojen maksu.

Korollinen nettovelka nousi vuoden aikana pääosin uusien osakeinvestointien seurauksena ja oli vuoden
lopussa 1 181 milj. euroa (830). Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 50,6 % (51,5) ja
nettovelkaantumisaste 65,1 % (57,8).

Nettorahoituskulut olivat alle 1 milj. euroa (2). Lukuun sisältyy osinkotuottoja 18 milj. euroa (2)
sijoituksista venture capital -rahastoihin sekä 3 milj. euroa (3) Libancell S.A.L:ilta. Nettokorkokulut
nousivat 26 milj. euroon (7) suuremman lainamäärän takia. Leasing-toiminnan rahoituskate oli lähes
5 milj. euroa (2).

Rahoitusasema ja sen muutokset
Milj. euroa 1999 1998 Muutos

Oma pääoma 1 801 1 424 + 377
Korollinen nettovelka

  Pitkäaikaiset lainat 1 124  788 + 336
  Lyhytaikaiset lainat  172  135 + 37
  - Likvidit varat - 115 - 93 - 22

  Yhteensä 1 181  830 + 351

Omavaraisuusaste, % 50,6 51,5

Nettovelkaantumisaste (gearing), % 65,1 57,8

Rahoitustuotot ja -kulut

  Osinkotuotot  21  5 + 16
  Nettokorkokulut - 26 - 7 - 19
  Muut rahoitustuotot ja -kulut  5  1 + 4

  Kurssivoitot ja -tappiot - - 1 + 1

  Yhteensä - - 2 + 2

Kassavirta
  Liiketoiminnan kassavirta  442  508 - 66

  Investointien kassavirta - 771 -1 126 + 355
  Rahoituksen kassavirta  309  632 - 323
  Kurssierot  1 - 1 + 2

  Kassavarojen muutos - 19  13 - 32

Konsernin likvidit varat vuoden päättyessä olivat 115 milj. euroa (93). Lisäksi Soneralla oli
nostamattomia valmiusluottoja yhteensä 885 milj. euroa (317). Valmiusluottoihin sisältyy joulukuussa
1999 allekirjoitettu 600 miljoonan euron 364 päivän valmiusluotto, jossa on myös kuuden kuukauden
jatko-optio.
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Toukokuussa Sonera sopi 500 milj. euron kansainvälisestä yritystodistusohjelmasta (Euro Commercial
Paper), jonka puitteissa Sonera voi laskea liikkeelle lyhytaikaisia, alle 12 kuukauden yritystodistuksia.

Soneran pitkäaikainen varainhankinta koostui pääasiassa huhtikuussa liikkeeseen lasketusta
300 milj. euron ja 10 vuoden pituisesta joukkovelkakirjalainasta, jota tarjottiin merkittäväksi
kansainvälisille sijoittajille maaliskuussa allekirjoitetun 1,0 miljardin euron pitkäaikaisen lainaohjelman
puitteissa (Euro Medium Term Note). Lisäksi Sonera nosti kertomusvuoden aikana yhteismäärältään
242 miljoonan euron pitkäaikaiset pankkilainat.

Käyttöomaisuusinvestoinnit
Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen vuonna 1999 olivat 338 milj. euroa (351) eli 18 %
liikevaihdosta (22).

Investoinnit käyttöomaisuuteen
Milj. euroa 1999 1998 Muutos

Matkaviestintä  148  166 - 18
Mediaviestintä ja uudet palvelut  15  10 + 5

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut  116  126 - 10
Laitemyynti ja muu liiketoiminta  59  49 + 10

Konserni  338  351 - 13

Käyttöomaisuusinvestoinnit kohdistuivat pääosin matkaviestintäverkon ja kiinteän verkon
lisäkapasiteettiin matkaviestintäliikenteen kasvun ja uusien palveluiden mahdollistamiseksi.

Soneran ja paikallisten sähköyhtiöiden yhdessä rakentama Pietarin ja Moskovan välinen valokaapeli
valmistui vuodenvaihteessa ja sen kaupallinen hyödyntäminen aloitetaan vuoden 2000 aikana.

Valtioneuvosto myönsi maaliskuussa Soneralle sen hakeman ns. kolmannen sukupolven valtakunnallisen
matkaviestinverkon toimiluvan. Soneran verkko perustuu UMTS-standardiin ja verkon rakentamisessa
hyödynnetään jo olemassa olevia matkaviestinverkkoja. Investoinnit uuteen tekniikkaan alkavat vuonna
2000 ja Matkaviestinnän kokonaisinvestointien GSM- , GPRS- ja UMTS-tekniikkaan sekä
palvelujärjestelmiin arvioidaan lähivuosina säilyvän noin 180 milj. euron vuositasolla.

Sijoitukset osakkeisiin ja divestoinnit
Sijoitukset osakkeisiin olivat 410 milj. euroa (898).

Tammikuussa Sonera hankki 59 %:n osuuden Päämies-Kauppiaat Oy:stä, joka on itsenäisten
matkapuhelinkauppiaiden muodostaman Päämies-ketjun yhteinen markkinointiyhtiö.

Helmikuussa Sonera merkitsi AS Eesti Telekomin yksityistämisen yhteydessä yhtiön osakkeita yhteensä 9
milj. eurolla. Maaliskuussa Sonera vaihtoi omistuksensa AS Eesti Mobiiltelefonissa ja AS Eesti
Telefonissa Eesti Telekomin osakkeisiin. Yksityistämisen ja osakevaihdon jälkeen Sonera omistaa 24,5 %
Eesti Telekomin osakkeista, jotka noteerataan Tallinnan ja Lontoon pörsseissä.

Heinäkuussa Sonera hankki hollantilaisen internet-palveluntarjoajan MultiWeb B.V:n osakkeet 6 milj.
euron kauppahinnalla. Yhtiö tarjoaa Luoteis-Hollannissa kiinteän puhelinverkon ja kaapeli-TV:n kautta
internet-yhteyksiä lähes 20 000 kuluttaja- ja yritysasiakkaalle. Marraskuussa Sonera päätti fuusioida
MultiWeb B.V:n tytäryhtiöönsä Sonera Nederland B.V:hen 1.1.2000.
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Elokuussa Sonera hankki yli 20 %:n osuuden 724 Solutions Inc:stä 23 milj. euron sijoituksella. Sonera
aikoo kehittää yhdessä 724 Solutionsin ja Citigroupin e-Citi –yksikön kanssa SmartTrust-teknologian
pohjalta ensimmäistä maailmanlaajuista ratkaisua turvallisille pankki- ja rahoituspalveluille. Yhtiö
listautui tammikuussa 2000 Toronton pörssiin ja Nasdaqiin, missä yhteydessä Soneran omistusosuus laski
alle 20 %:n.

Sonera allekirjoitti elokuussa sopimuksen 9,1 %:n osuuden hankkimisesta yhdysvaltalaisesta Powertel,
Inc:stä. Kauppa saatettiin loppuun ja kauppahinta 119 milj. euroa maksettiin syyskuussa. Powertel on
GSM-pohjaisten PCS-palvelujen toimittaja ja toimii tietyillä alueilla Yhdysvaltojen kaakkoisosassa.
Powertelilla oli vuoden päättyessä 546 364 asiakasta. Yhtiön liikevaihto vuonna 1999 oli
USD 283 miljoonaa (175) ja liiketappio USD 146 miljoonaa (172). Powertelin osake noteerataan
Nasdaqissa.

Marraskuussa Sonera teki USD 230 miljoonan (218 milj. euroa) lisäsijoituksen Aerialiin. Sonera aikoo
myös tehdä vuonna 2000 Aerialin ja VoiceStreamin yhdistymisen yhteydessä USD 500 miljoonan
lisäsijoituksen VoiceStreamin osakkeisiin sillä edellytyksellä, että VoiceStreamin meneillään oleva
yhdistyminen GSM-operaattori Omnipointin kanssa toteutuu. Sovitun lisäsijoituksen ja Aerial/
VoiceStream-fuusion toteutumisen jälkeen Sonera omistaa 7,9 % VoiceStreamista.

Joulukuussa vietiin päätökseen Turkcellin holding-yhtiöjärjestely. Sonera sopi lokakuussa Turkcellin
toisen pääomistajan Çukurova-ryhmittymän kanssa yhteisen turkkilaisen holding-yhtiön perustamisesta,
joka omistaa Turkcellista yhteensä 51 %. Sonera siirsi apporttina yhtiöön 24,02 % Turkcellin osakkeista,
jolloin Soneran omistusosuus holding-yhtiöstä on 47,09 %. Loput 16,98 % Soneran omistamista
Turkcellin osakkeista jäivät Soneran hollantilaisen holding-yhtiön omistukseen. Järjestely ei edellyttänyt
lisäsijoituksia Soneralta.

Joulukuussa kilpailuvirasto hyväksyi Soneran ja Talentum Oyj:n välisen yrityskaupan, jossa Sonera
hankkii 37 % Talentumin tytäryhtiön WOW-verkkobrandit Oy:n osakepääomasta. Sonera teki
sijoituksensa noin 9 milj. euroa joulukuun lopussa.

Vuonna 1999 tehtiin myös useita pienehköjä sijoituksia uusmedia-alan yrityksiin sekä lisäsijoituksia
venture capital -rahastoihin.

Helmikuussa Sonera myi 50,5 %:n omistuksensa Interinfo Finland Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä Baltian
maissa norjalaiselle Telenor Media A/S:lle. Kaupasta syntyi myyntivoittoa lähes 2 milj. euroa.

Maaliskuussa Soneran tytäryhtiö Lippupalvelu Oy hankki Suomen Lippuluukku Oy:n liiketoiminnan.
Samassa yhteydessä Soneran omistusosuus Lippupalvelu Oy:ssä aleni noin 56 %:iin. Kaupasta syntynyt
myyntivoitto oli vähäinen.

Kesäkuussa Sonera myi 4,5 %:n osuutensa hongkongilaisesta Star Telecom International Holding Ltd:stä
noin 6 milj. euron kauppahintaan. Hongkongin pörssin kautta tehdystä kaupasta kirjattiin myyntivoittoa
4 milj. euroa.

Syyskuussa Sonera myi 40 %:n osuutensa Axxon Telecom B.V:stä, jolle Sonera myi vuonna 1998
Belgian, Alankomaiden ja Saksan kiinteän verkon puhelupalveluliiketoimintansa. Osakkeiden myynnistä
kirjattiin 3 milj. euron myyntivoitto.

Syyskuussa Sonera ja ICL Data Oy allekirjoittivat osakkuussopimuksen tele- ja tietotekniikka-alan
ylläpito- ja huoltopalveluja tarjoavan yhteisyrityksen (Soneran omistusosuus 50 %) perustamisesta.
Toimintansa 1.10.1999 aloittaneeseen IsoWorks Oy:öön siirtyi ICL Data Oy:stä noin 250 henkilöä ja
Sonera Systems Oy:stä noin 200 henkilöä.
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Joulukuussa Sonera myi matkaviestinnän puhelinvaihdepalveluihin erikoistuneen Mobicentrex-
liiketoimintansa ruotsalaiselle Trio AB:lle, josta tuli kaupan yhteydessä Soneran osakkuusyhtiö (21 %).
Kaupasta kirjattiin myyntivoittoa 15 milj. euroa. Trio AB:n osake noteerataan Tukholman pörssissä.

Konsernirakenne
Sonera-konsernin emoyhtiön Sonera-yhtymä Oyj:n ja sen suurimman operatiivisen tytäryhtiön Sonera
Oy:n sulautuminen merkittiin kaupparekisteriin 30.9.1999. Sulautuneen yhtiön toiminimi on Sonera Oyj,
englanniksi Sonera Corporation.

Soneran rakentamis-, asennus- ja kunnossapitopalvelut yhtiöitettiin 1.7.1999 alkaen Primatel Oy:ksi, joka
tarjoaa palveluja valtakunnallisesti myös muille verkko-operaattoreille ja verkkojen haltijoille.

Sonera yhtiöitti suljettujen radioverkkojen ja kiinteiden erillisverkkojen liiketoimintansa Suomen
Erillisverkot Oy:ksi 1.10.1999 alkaen sekä matkaviestinnän tukiasemapaikkojen liiketoimintansa Unibase
Oy:ksi 1.11.1999 alkaen.

Sonera ottaa käyttöön 1.1.2000 alkaen uuden liiketoimintaorganisaation, jossa Soneran liiketoiminnat
ryhmitellään kahteen pääliiketoiminta-alueeseen. Matkaviestinnän, mediaviestinnän ja uusien palvelujen
muodostama kokonaisuus (Mobile & Media) keskittyy Soneran kasvavaan liiketoimintaan. Kiinteän
verkon ja muun liiketoiminnan muodostama kokonaisuus (Telecom) keskittyy vakaata kassavirtaa
tuottavaan liiketoimintaan.

Marraskuussa Sonera Oyj:n hallitus hyväksyi uuden liiketoimintaorganisaation mukaisen yhtiörakenteen
Telecom -liiketoiminta-alueelle 1.1.2000 alkaen. Kiinteän verkon paikallisverkkoliiketoiminta
yhtiöitetään Sonera Entrum Oy:ksi ja runkoverkkoliiketoiminta Sonera Carrier Networks Oy:ksi. Lisäksi
Sonera Solutions Oy:öön siirretään lähes kaikki Sonera Systems Oy:n liiketoiminnat sekä Sonera Oyj:n
palvelumedialiiketoiminta. Sonera Systems Oy:n Telering-liiketoiminta yhtiöitetään Telering Oy:ksi.

Sonera Oyj:n hallitus päätti joulukuussa myös yhtiöittää SmartTrust-varmenneliiketoiminnan Sonera
SmartTrust Oy:ksi ja Zed -matkaviestintäportaalin Sonera Zed Oy:ksi vuoden 2000 alussa. Lisäksi Sonera
SmartTrustilla on omat tytäryhtiöt Iso-Britanniassa, Saksassa ja Hongkongissa. Sonera Zedille
perustetaan tytäryhtiöt Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin.

Telecom-liiketoiminta-alueen yhtiöittämisen jälkeen emoyhtiö Sonera Oyj:n liiketoiminta koostuu
pääosin matkaviestinnästä sekä mediaviestinnästä.

Soneran toinen osakemyynti
Suomen valtio jatkoi kertomusvuoden aikana yhtiön omistuspohjan laajentamista syys-lokakuussa
järjestetyllä osakemyynnillä, jonka seurauksena valtion omistusosuus Sonerassa laski 77,8 %:sta
57,9 %:iin. Valtio määritti 12.10.1999 osakkeen myyntihinnaksi 23,75 euroa osakkeelta ja myynnin
kokonaistuotto valtiolle oli yhteensä noin 3,4 miljardia euroa. Osakkeita myytiin yhteensä 143 950 000
kappaletta, joista noin 73 % institutionaalisille sijoittajille ja yleisölle Suomen ulkopuolella ja noin 27 %
institutionaalisille sijoittajille ja yleisölle Suomessa. Yleisömyyntiin Suomessa osallistui noin 50 000
sijoittajaa, joista yli 44 000 osti ns. bonusoikeudellisia osakkeita. Bonusmyyntiin osallistuneet sijoittajat
saavat lokakuussa 2000 valtiolta ilman eri maksua yhden lisäosakkeen jokaista ostamaansa ja
yhtäjaksoisesti omistamaansa kymmentä osaketta kohden, paitsi henkilöstömyyntiin osallistuneet
sijoittajat, jotka saavat kolme lisäosaketta jokaista kahtakymmentä osaketta kohden.

Osakemyynnin yhteydessä Sonera haki myös noteerausta yhdysvaltalaisessa
Nasdaq National Market -kaupankäyntijärjestelmässä, jossa kaupankäynti Soneran osakkeilla alkoi 13.10.1999.
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Soneralla oli vuoden lopussa arvo-osuusrekisterin mukaan yli 95 000 osakasta. Valtioneuvosto voi
eduskunnalta saamansa valtuuden nojalla alentaa valtion omistusta edelleen siten, että omistus on
kuitenkin vähintään 34 %.

Tutkimus ja tuotekehitys
Maailman televiestintämarkkinat kehittyvät yhä nopeammin ja kilpailun kiristyessä on strategisesti
tärkeää kohdistaa merkittäviä voimavaroja uusien palveluiden, tuotteiden ja näitä mahdollistavien
teknologioiden tutkimiseen ja kehittämiseen.

Soneran tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan (T&K) menot tietojärjestelmien kehitystyö mukaan lukien
olivat vuonna 1999 noin 64 milj. euroa (52). Soneran tuotekehitystoiminnassa työskenteli
kertomusvuonna yli 500 asiantuntijaa ja alan osaajaa. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta verkottui
edelleen ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

Soneran keskeisiä kehitysalueita maailmanlaajuisille markkinoille ovat langattomat sovellusympäristöt ja
agenttipohjaiset käyttäjälle personoituvat viestintäratkaisut, sähköisen ja langattoman kaupankäynnin
tietoturva, maailmanlaajuiset portaalipalvelut, kolmannen sukupolven matkaviestinteknologiat (UMTS),
matkaviestin/internet-teknologiat, monikanavapalvelut, palvelualustat, verkon- ja
palvelunhallintaympäristöt sekä asiakaskeskeinen käyttöliittymäsuunnittelu.

Sonera kehittää lisäksi laajakaistaista dataliikennettä ja matkaviestinliikennettä mahdollistavia
verkkoteknologioita ja ns. mobiilimultimediaa (MMM) tukevia ratkaisuja sekä tuotekehitys- että
tutkimusyhteyksissä kotimaisten ja ulkomaisten yritysten kanssa.

Sonera osallistuu aktiivisesti standardointiorganisaatioiden työskentelyyn ja vaikuttaa keskeisten uuden
sukupolven matkaviestinstandardien syntymiseen maailmanlaajuisesti.

Vuosi 2000 -ohjelma
Soneran Vuosi 2000 -ohjelma eteni vuoden 1999 aikana suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Jo
aiemmin tehdyt kuluvaraukset riittivät Vuosi 2000 -ohjelman läpivientiin, eikä vuodelle 1999 aiheutunut
lisäkuluja.

Soneran Vuosi 2000 -valmiusryhmä seurasi vuodenvaihteen ympärillä tehostetusti kansainvälisen
televerkon toimintaa, tele- ja tietoverkkojen toimivuutta eri maissa, sekä liikenteen sujumista Soneran
matkapuhelinverkossa ja kiinteässä verkossa. Seurannan mukaan vuosituhannen vaihtuminen sujui
normaalisti eikä Soneran teleliikenteen ja tietojärjestelmien toimivuudessa havaittu poikkeavaa.
Mahdollisten ongelmien seurantaa jatketaan osana normaaleja liiketoimintaprosesseja.

Vuosi 2000 -ohjelmaan liittyvät kokonaiskustannukset olivat koko ohjelman ajalta arviolta yhteensä noin
15 milj. euroa, joista noin 86 % oli ulkopuolisia asiantuntijakuluja, 9 % omia palkkakuluja sekä 5 % laite-
ja muita kuluja.

Euron käyttöönotto
Soneran laskuissa ja hinnastoissa on 1.1.1999 lähtien esitetty informatiivisena lisätietona myös
euromääräistä tietoa. Täysin euromääräiseen laskutukseen ja varsinaiseen eurohinnoitteluun siirrytään
vaiheittain 1.1.2002 mennessä.

Sonera on raportoinut vuoden 1999 alusta lukien taloudellisesta kehityksestään euromääräisesti.
Kirjanpidossa siirrytään euroon 1.1.2001 mennessä.
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Henkilöstö
Tilikauden lopussa konsernin henkilöstömäärä oli 9 512 (9 068), joista 90 % (89) oli vakituisia ja 10 %
(11) määräaikaisia työntekijöitä. Keskimäärin vuoden aikana konsernin palveluksessa oli 9 270 (8 609)
henkeä. Ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstömäärä oli keskimäärin 506 (507). Kasvua edellisvuodesta
selittävät varsinkin matkaviestinnän sekä mediaviestinnän ja uusien liiketoimintojen kasvu sekä
panostaminen uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ulkomailla.

Henkilöstö keskimäärin
1999 1998 Muutos

Matkaviestintä 1 280 1 114 + 166
Mediaviestintä ja uudet palvelut 1 346  555 + 791

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut 2 442 2 485 - 43
Laitemyynti ja muu liiketoiminta 4 202 4 455 - 253

Konserni 9 270 8 609 + 661

Soneran varsinainen yhtiökokous päätti huhtikuussa koko konsernin henkilöstöä koskevasta
optiolainajärjestelystä. Optiolainaa merkitsi merkintäaikana toukokuussa yhteensä 5 326 henkilöä eli noin
60 % Soneran henkilöstöstä. Sonera Oyj:n hallitus hyväksyi merkinnät 27.5.1999.

Hallinto
Sonera Oyj:n johtamisesta vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja, joita valvoo hallintoneuvosto. Hallituksen
ja hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous. Tilikauden aikana hallituksen puheenjohtajana toimi
Markku Talonen ja yhtiön toimitusjohtajana Aulis Salin.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Sonera tiedotti 5.1.2000 sopineensa italialaisen teleoperaattorin Tiscali S.p.A:n kanssa yhteisen
hakemistopalveluyhtiön perustamisesta Italiaan. Soneran sijoitus kevään aikana toimintansa
käynnistävään yhteisyritykseen (Soneran osuus 50 %) on enimmillään 5 milj. euroa.

Sonera ilmoitti 12.1.2000 olevansa osakkaana (15 %) Xfera Movile S.A. -yhtiössä, joka hakee kolmannen
sukupolven matkaviestinverkon toimilupaa Espanjassa. Hakemukset käsitellään 15.3.2000 mennessä.
Neljä valtakunnallista toimiluvan saajaa joutuvat maksamaan 130 milj. euron kertaluonteisen lupamaksun
lisäksi vuosittain 0,15 % liikevaihdostaan. Sonera tutkii myös mahdollisuutta osallistua kolmannen
sukupolven matkaviestinverkon toimilupahakuun Iso-Britanniassa, jossa Sonera on halutessaan mukana
Virgin Ltd:n johtamassa konsortiossa. Iso-Britannia myöntää 22.6.2000 yhteensä viisi toimilupaa
huutokauppatarjousten perusteella.

Kilpailuvirasto antoi 12.1.2000 päätöksen, jossa se katsoo, että Soneran käyttämä ns. kansallisen
verkkovierailun hinnoittelu ei aiheuta kilpailuviraston toimenpiteitä. Päätöksessä katsotaan, että
teleoperaattorilla on useita erilaisia tapoja päästä valtakunnalliseen televerkkoon, esimerkiksi
palveluoperaattorisopimus. Päätös annettiin Telia Finland Oy:n kilpailuvirastolle syyskuussa 1998
jättämään toimenpidepyyntöön, jossa se pyysi selvittämään, rajoittavatko Sonera ja Radiolinja kilpailua
matkaviestinverkkojen markkinoilla.

Sonera ilmoitti 13.1.2000 perustavansa yhdessä Turkcellin ja Çukurova-ryhmittymän kanssa Fintur
Holding B.V. -nimisen omistusyhtiön, jonka tarkoituksena on omistaa ja kehittää Turkcellin osakkuuksia
Turkin ulkopuolisissa GSM-operaattoreissa sekä eräitä Turkcellin tytäryhtiöitä. Sonera hankkii 35,31 %
omistusyhtiön osakkeista sijoittamalla yhtiöön USD 127 miljoonaa. Osakkaat arvioivat, että järjestelyt
saadaan päätökseen vuoden 2000 ensimmäisen puoliskon aikana.
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Kilpailuvirasto päätti 20.1.2000 aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Sonera hankkii
ensimmäisessä vaiheessa 20 %:n ja 31.3.2003 mennessä yhteensä 34 %:n osuuden Yleisradio Oy:n
tytäryhtiössä Digita Oy:ssä. Yrityskaupan jatkokäsittelyssä selvitetään mm. se, miten osapuolten toiminta
markkinoilla vaikuttaa kilpailutilanteeseen. Kilpailuvirastolla on kolme kuukautta aikaa ratkaista,
hyväksyykö se yrityskaupan sellaisenaan, asettaako se sille ehtoja vai esittääkö se kilpailuneuvostolle
kaupan kieltämistä. Soneran maksaman kokonaiskauppahinnan lopullinen suuruus (välillä 37 - 51 milj.
euroa) määräytyy Digita Oy:n vuosien 1999 - 2002 ns. vapaan kassavirran perusteella.

Valtioneuvosto myönsi 27.1.2000 kolmannen valtakunnallisen GSM-toimiluvan Suomen 2 G Oy:lle,
jonka tulee lupaehtojen mukaan aloittaa kaupallinen toiminta 1.9.2000 mennessä. Yhtiön omistajakunta
omistaa myös pääosan Suomen 3 G Oy:stä, jolle myönnettiin maaliskuussa 1999 toimilupa ns. kolmannen
sukupolven matkaviestintään. Suomen 2 G Oy on ilmoittanut rakentavansa valtakunnallisen verkon, joka
tukeutuu Finnet-yhtiöiden olemassa oleviin GSM-1800 -kaupunkiverkkoihin.

Tulevaisuudennäkymät
Konsernin liikevaihdon kasvun uskotaan alkaneena vuonna jatkuvan yli 10 %:n vuositasolla. Vuoden
2000 liikevaihtotavoitteen saavuttamisessa on ratkaiseva asema edelleen matkaviestintäpalvelujen
kasvavalla ja monipuolistuvalla käytöllä. Uusien palvelujen ei odoteta vielä vuonna 2000 vaikuttavan
merkittävästi konsernin liikevaihdon kasvuun. Osakkuusyhtiöiden yhteenlasketun liikevaihdon kasvun
arvioidaan jatkuvan voimakkaana (1999: yli 100%).

Pidemmän aikavälin yli 20 %:n kasvutavoitteen saavuttaminen edellyttää Soneran valitseman globaalin
palvelustrategian oikea-aikaista ja onnistunutta toteuttamista sekä myös kasvua onnistuneiden
yritysostojen tai muiden yhteistyöjärjestelyjen kautta. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa ovat
keskeisellä sijalla Soneran kilpailukyky työnantajana Suomessa ja kansainvälisesti sekä yhtiön
mahdollisuudet käyttää myös Soneran osakkeita maksuvälineenä mahdollisissa yritysostoissa tai muissa
suuruudeltaan merkittävissä yritysjärjestelyissä. Merkittävien osakemäärien käyttö edellyttää
osakkeenomistajien, erityisesti enemmistöosakkaan Suomen valtion hyväksyntää.

Konsernin liikevoiton arvioidaan uusiin palveluihin tehtävien erittäin merkittävien kehityspanostusten
takia laskevan vuonna 2000 edellisvuotisesta. Osakkuusyhtiötuloksen kasvun ansiosta voiton ennen
satunnaiseriä ja veroja arvioidaan kuitenkin pysyvän euromääräisesti vuoden 1999 tasolla.

Kotimaassa kilpailu matkaviestintämarkkinoilla kiristyy entisestään sekä uusien kilpailijoiden että
valtioneuvoston myöntämän kolmannen valtakunnallisen GSM-toimiluvan takia. Sonera uskoo kuitenkin
kuluvana vuonna säilyttävänsä markkinaosuutensa nykyisellä tasolla. Matkaviestinnän suhteellisen
kannattavuuden arvioidaan vuonna 2000 säilyvän edellisvuosien tasolla.

Uusiin palveluihin tehtävät panostukset heikentävät Mediaviestinnän ja uusien palvelujen tulosta
kuluvana vuonna merkittävästi. Sonera arvioi käyttävänsä seuraavan kolmen vuoden aikana yhteensä
500 milj. euroa uusien palvelujen kehittämiseen. Panostusten ajoitus ja lopullinen määrä ovat myös
riippuvaisia markkinoiden tilanteesta ja resurssien saatavuudesta.

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelujen liikevaihdon odotetaan vuonna 2000 kasvavan hieman
edellisvuodesta ja suhteellisen kannattavuuden arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

Laitemyynnin ja muun liiketoiminnan liikevaihdon kasvu on osittain sesonkiluonteisena riippuvaista mm.
laitekaupan osalta markkinoiden yleiskehityksestä sekä rakentamis- ja kunnossapitotoimintojen osalta
töiden ajoittumisesta ja uusien asiakkaiden saamisesta. Kannattavuuden arvioidaan kuluvana vuonna
olevan edellisvuoden tasolla.
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Ulkomaisten matkaviestintäpalveluja tarjoavien osakkuusyhtiöiden liittymäkasvun arvioidaan edelleen
olevan nopeaa ja Soneran osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta uskotaan edelleen kasvavan. Merkittävin
kasvuun vaikuttava omistus on myös vuonna 2000 Turkcell.

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä
Vuosittaista osingonjakoehdotusta tehdessään yhtiön hallitus ottaa huomioon konsernin tuloskehityksen
ohella myös investointi- ja kehittämistarpeet. Hallituksen tavoitteena on, että maksettavien osinkojen
määrä vastaa noin neljännestä konsernin vuosittaisesta nettotuloksesta.

Tilinpäätöksen 31.12.1999 mukaan konsernin jakokelpoiset varat olivat 1 292 milj. euroa ja emoyhtiön
vastaavasti 1 139 milj. euroa. Ottaen huomioon uusiin liiketoimintoihin tehtävien merkittävien
lisäpanostusten rahoitustarpeet hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,12 euroa
osakkeelta eli yhteensä 86,6 miljoonaa euroa, ja että loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään taseeseen.
Jaettavaksi ehdotettu määrä vastaa noin 23 % konsernin vuoden 1999 nettotuloksesta.

Helsingissä 14. helmikuuta 2000

SONERA OYJ
Hallitus

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten lausumat Soneran johdon näkemyksistä ja odotuksista
ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Koska nämä lausumat perustuvat Soneran nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin
ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi
niitä koskevista arvioista. Tällaisia, tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka muuttavat tuloksia tai seurauksia
merkittävästi voivat muun muassa olla (i) televiestintäpalvelujen, erityisesti matkaviestintäpalvelujen sekä uusien
lisäarvopalvelujen, kysynnän taso, (ii) sääntelyn kehitys ja muutokset, (iii) menestys uusilla liiketoiminta-aloilla, joita monia
rasittavat merkittävät liiketoiminnan aloituskustannukset sekä pääomasijoitukset, (iv) Soneran kansainvälisten sijoitusten
menestys, (v) kilpailutilanne Suomen matkaviestintä- ja kiinteän verkon markkinoilla, hinnoittelu, kilpailijoiden uutuustuotteet-
ja palvelut ja muu markkinoiden tilanne, sekä (vi) yleinen taloudellinen tilanne Suomessa ja muissa maissa, joissa Soneran
osakkuusyhtiöt toimivat.
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MEUR 1999 1998 1999 1998 %

Liikevaihto  511  444 1 849 1 623  14

Liiketoiminnan muut tuotot  21  1  45  24  88
Palvelu- ja tavaraostot - 161 - 140 - 573 - 483  19
Henkilöstökulut - 88 - 86 - 340 - 309  10

Muut liiketoiminnan kulut - 103 - 68 - 313 - 268  17
Poistot - 78 - 70 - 281 - 261  8
Käyttöomaisuuden arvonalennukset - - 18 - - 37

Liikevoitto  102  63  387  289  34

Osuus osakkuusyritysten tuloksista  6  9  110  59  86
Rahoitustuotot ja -kulut  5 - - - 2

Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja  113  72  497  346  44

Tuloverot - 33 - 20 - 126 - 94  34
Vähemmistön osuus tuloksesta - - 1 - 1 - 1

Nettotulos  80  51  370  251  47

Osakkeiden keskimääräinen

lukumäärä (1 000 kpl) 722 000 720 978 722 000 720 247

Tulos/osake (euroa)  0,11  0,07  0,51  0,35  46

Käyttökate  180  151  668  587  14

Merkittävät kertaluontoiset tuotot ja kulut  17 - 6  21  4
Vertailukelpoinen käyttökate  163  157  647  583  11
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti (%)  32  35  35  36

Käyttökate lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot ja käyttöomaisuuden arvonalennukset.

Loka- Loka- Tammi- Tammi-

joulukuu joulukuu  joulukuu joulukuu Muutos

Tuloslaskelma
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31.12. 31.12.

MEUR 1999 1998

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet 69  53
Aineelliset hyödykkeet 1 159 1 123
Pitkäaikaiset sijoitukset ja saamiset 1 826 1 231

Yhteensä 3 054 2 407

Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus  36  22
Saamiset  404  292
Rahat, pankkisaamiset ja arvopaperit  115  93

Yhteensä  555  407

VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 609 2 814

Oma pääoma 1 801 1 424
Vähemmistön osuus  14  12

Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaiset lainat  1 124  788

Muut pitkäaikaiset velat  115  91
Yhteensä  1 239  879

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikaiset lainat  172  135
Muut lyhytaikaiset velat  383  364

Yhteensä  555  499

VASTATTAVAT YHTEENSÄ 3 609 2 814

Tase
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MEUR 1999 1998 1999 1998

Liiketoiminnan kassavirta
Liikevoitto  102  63  387  289

Poistot ja arvonalennukset  78  88  281  298
Maksetut tuloverot - 25 - 7 - 140 - 53
Käyttöpääoman muutos ja muut erät  14 - 25 - 86 - 26

Yhteensä  169  119  442  508
Investointien kassavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit - 133 - 120 - 338 - 351

Investoinnit osakkeisiin - 235 - 21 - 410 - 898
Lainasaamisten muutos ja muut erät - 20  36 - 23  123
Yhteensä - 388 - 105 - 771 -1 126

Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos  101  223  335  617
Lyhytaikaisten lainojen muutos  122 - 241  35  133

Osakeanti -  14 -  14
Osingonjako - - - 61 - 132
Yhteensä  223 - 4  309  632

Valuuttakurssimuutokset  1 - 1  1 - 1
Kassavarojen muutos  5  9 - 19  13

Loka- Loka- Tammi- Tammi-
joulukuu joulukuu  joulukuu joulukuu

Kassavirtalaskelma
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31.12. 31.12.
MEUR 1999 1998

Kiinnitykset
Omasta velasta -  17
Annetut pantit
Omien sitoumusten vakuudeksi 5 5
Osakkuusyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi  1)  184  131
Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut takaukset
Rahoituksen vakuudeksi  103  118
Muiden sitoumusten vakuudeksi -  2
Cross-border lease -sopimuksen vastuu  208  182

Käyttövuokraussopimusten vähimmäismaksut  173  122
Muut vastuusitoumukset 20  18

1)  Pantattujen osakkuusyhtiöosakkeiden tasearvot. Kohteena olevien lainamäärien
mukaisesti lasketut maksimivastuut ovat yhteensä 341 MEUR (31.12.1998: 244 MEUR).

31.12.1999 31.12.1999 31.12.1999 31.12.1998
Nimellis- Tase- Käypä Käypä

MEUR arvo arvo arvo arvo

Valuuttatermiinit 123 - - - 2
Valuutanvaihtosopimukset - - - -

Ostetut korko-optiot 120  1  3 -
Koronvaihtosopimukset 604  7 - 15 - 3

Johdannaissopimuksia käytetään valuutta- ja korkoriskeiltä suojautumiseen.

Vastuusitoumukset

Johdannaissopimukset
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Loka- Loka- Tammi- Tammi-
joulukuu joulukuu  joulukuu joulukuu Muutos

Liiketoiminta-alueet

MEUR 1999 1998 1999 1998 %
Liikevaihto
Matkaviestintä

  Ulkoinen liikevaihto  258  219  966  799  21
  Konsernin sisäinen myynti  4  7  22  29 - 24

  Yhteensä  262  226  988  828  19

Mediaviestintä ja uudet palvelut

  Ulkoinen liikevaihto  39  37  140  115  22
  Konsernin sisäinen myynti  10  4  35  12  192

  Yhteensä  49  41  175  127  38

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut

  Ulkoinen liikevaihto
    Paikallis- ja kaukopuhelut  67  65  250  258 - 3

    Ulkomaanpuhelut  27  30  120  128 - 6
    Datapalvelut  50  50  168  149  13
    Vuokrajohdot  11  5  32  25  28

    Yhteensä  155  150  570  560  2
  Konsernin sisäinen myynti  53  43  167  142  18
  Yhteensä  208  193  737  702  5

Laitemyynti ja muu liiketoiminta

  Ulkoinen liikevaihto
    Laitemyynti  32  27  114  96  19
    Rakentaminen ja kunnossapito  9  9  24  31 - 23

    Muu liiketoiminta  18  2  35  22  59
    Yhteensä  59  38  173  149  16
  Konsernin sisäinen myynti  130  49  298  195  53

  Yhteensä  189  87  471  344  37

Konsernin sisäinen myynti - 197 - 103 - 522 - 378  38
Konserni  511  444 1 849 1 623  14

Käyttökate
Matkaviestintä  120  76  468  361  30
Mediaviestintä ja uudet palvelut - 22  6 - 47  21 - 324

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut  56  70  200  187  7
Laitemyynti ja muu liiketoiminta  26 - 1  47  18  161
Konserni  180  151  668  587  14

Liikevoitto
Matkaviestintä  87  31  345  222  55

Mediaviestintä ja uudet palvelut - 27  3 - 60  14 - 529
Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut  34  36  98  63  56
Laitemyynti ja muu liiketoiminta  8 - 7  4 - 10 - 140

Konserni  102  63  387  289  34
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Liittymämäärät kauden
lopussa (kpl)
Matkaviestintä

  GSM-liittymät 1 938 644 1 596 897  21
  NMT-liittymät   197 597  334 987 - 41
  Yhteensä 2 136 241 1 931 884  11

  GSM-liittymien vaihtuvuus
  (% vuositasolla) 12,9 17,6 14,6 14,0

Kiinteän verkon puhelinliittymät  1)   770 433  790 668 - 3

Liikenne ja käyttö
Matkaviestintä
  Soitetut minuutit (milj. minuuttia)   850   685  3 169  2 452  29
  Liittymän keskim.

  kuukausikäyttö (min.)  134   120   130   116  12
  Liittymän keskim.
  kuukausituotto (euroa)  39,4  37,0  38,8  36,5  6

  Lähetetyt tekstiviestit (milj. viestiä)  135   79   439   206  113

Kiinteä verkko (milj. minuuttia)
  Paikallispuhelut ja
  verkkokorvaukset  953   939  3 779  3 616  5

  Kaukopuhelut    167   184   667   749 - 11
  Ulkomaanpuhelut   59   57   229   225  2

1)  ISDN-liittymät on laskettu kahdeksi tavalliseksi liittymäksi ja 2 Mbps -liittymät 30 tavalliseksi liittymäksi.

Loka- Loka- Tammi- Tammi-
joulukuu joulukuu  joulukuu joulukuu Muutos

1999 1998 1999 1998 %

Muut tiedot


