
Osavuosikatsaus  tammi - kesäkuu 2000

Soneran liikevaihto kasvoi 11 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
Alkuvuoden tulosta paransi toiselle neljännekselle kirjattu kerta-
luonteinen voitto 835 milj. euroa Aerialin ja VoiceStreamin fuusiosta.
Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja nousi 1 055 milj. euroon (224
milj. euroa  vuoden 1999 ensimmäisellä puoliskolla) ja osakekoh-
tainen tulos 0,96 euroon (0,23). Vertailukelpoista tulosta heikensivät
noin 80 milj. euron lisäpanostukset uusiin liiketoimintoihin.
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Markkamääräiset luvut on muutettu euroiksi kurssilla
5,94573 mk/euro. Osavuosikatsauksessa esitetyt
osakkuusyhtiöiden ja muiden merkittävien sijoitusten
tiedot perustuvat yhtiöiltä saatuihin raportteihin tai
yhtiöiden julkistamiin pörssitiedotteisiin.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin avainluvut

          Huhti-kesäkuu         Tammi-kesäkuu            Koko vuosi

MEUR 2000 1999 2000 1999     Muutos, % 1999

Liikevaihto 500 462 987 888 11 1 849

Käyttökate 993 152   1 155   309 274 668
Vertailukelpoinen käyttökate 136  154  294 309 - 5 647

- suhteessa liikevaihtoon (%)   27   33 30   35 35

Liikevoitto 919 84 1 009 174   480 387
Vertailukelpoinen liikevoitto 62 86 148 174 - 15 366

- suhteessa liikevaihtoon (%) 12 19 15   20 20

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 38   33 58   51 14 110

Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja 942   117 1 055   224 371 497
Vertailukelpoinen voitto ennen
satunnaiseriä ja veroja 85   119 194 224 - 13 476

- suhteessa liikevaihtoon (%)   17   26 20   25 26

Nettotulos 660 90 702 168 318 370
Vertailukelpoinen nettotulos 45 92 84 168 - 50 355

- suhteessa liikevaihtoon (%) 9 20 9 19 19

Sijoitetun pääoman tuotto (%) 92 20 56 20 20
Oman pääoman tuotto (%) 125 23 70 22 23

Omavaraisuusaste (%) 45 54 45 54 51

Liiketoiminnan kassavirta 108 47 182 138 32 442
Investoinnnit käyttöomaisuuteen 103 83 167 132 27 338

Investoinnit osakkeisiin 315 3 834 16 410

Henkilöstö keskimäärin  9 702  8 963 8 9 270

Tulos/osake (ilman satunnaiseriä) (euroa) 0,90  0,12 1,02 0,23 343 0,51
Nettotulos/osake (euroa) 0,90 0,12 0,96 0,23 317 0,51
Vertailukelpoinen nettotulos/osake (euroa) 0,06 0,13 0,12 0,23 - 50 0,49

Oma pääoma/osake (euroa) 3,26 2,16 3,26 2,16 51 2,49

Osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä kauden lopussa (1 000 kpl)  742 984 722 000 742 984 722 000 3  722 000
Osakkeiden keskimääräinen

lukumäärä (1 000) kpl 735 543 722 000 728 772 722 000 1 722 000
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Soneran osakkuusyhtiöiden (omistus 50 % tai
vähemmän) liikevaihto ei sisälly konsernin liikevaih-

Toisen vuosineljänneksen
tuloskehitys
Soneran liikevaihto huhti-kesäkuussa 2000 oli 500
milj. euroa (462 milj. euroa huhti-kesäkuussa 1999)
eli nousua edellisvuoden vastaavasta jaksosta oli 8 %.
Liikevaihtoa kasvattivat Matkaviestintä sekä Media-
viestintä ja uudet palvelut. Vuoden 2000 ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna liikevaihto kasvoi 3 %. Kiin-
teän verkon puhelu- ja datapalveluita lukuun ottamatta
kaikkien liiketoiminta-alueiden liikevaihto kasvoi vuo-
den ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Toisen neljänneksen käyttökatteeseen 993 milj. euroa
(152) sisältyy Aerialin ja VoiceStreamin toukokuussa
tapahtuneesta fuusiosta kirjattu kertaluonteinen voitto
835 milj. euroa. Kertaluonteisista eristä puhdistettu
vertailukelpoinen käyttökate oli toisella neljänneksellä
136 milj. euroa (154) ja vertailukelpoinen käyttö-
kateprosentti oli 27 % (33). Käyttökatetta heikensivät
noin 45 milj. euron lisäpanostukset Mediaviestintään
ja uusiin palveluihin.

Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja nousi huhti-
kesäkuussa 942 milj. euroon (117) ja osakekohtainen
tulos 0,90 euroon (0,12).

Tammi-kesäkuun tuloskehitys
Konsernin liikevaihto katsauskaudella tammi-
kesäkuussa 2000 oli 987 milj. euroa (888 milj. euroa
tammi-kesäkuussa 1999) eli nousua edellisvuoden vas-
taavasta kaudesta oli 11 %. Liikevaihtoa kasvatti edel-
leen varsinkin Matkaviestintä, jonka osuus konsernin
liikevaihdosta katsauskaudella nousi 56 %:iin (51).

Liikevaihto
      Huhti-kesäkuu   Tammi-kesäkuu Koko vuosi

MEUR 2000 1999 2000 1999  Muutos, % 1999

Matkaviestintä 289  243  553  457  21  966

Mediaviestintä ja

uudet palvelut 51  37  94  71  32  140

Kiinteän verkon

puhelu- ja datapalvelut 125  142  273  285 - 4  570

Laitemyynti ja

muu liiketoiminta 35  40  67  75 - 11  173

Konserni  500  462  987  888  11 1 849

      Huhti-kesäkuu   Tammi-kesäkuu Koko vuosi

MEUR 2000 1999 2000 1999  Muutos 1999

Matkaviestintä 132  119  262  222  + 40  468

Mediaviestintä ja

uudet palvelut - 57  - 12  - 88  - 11  - 77  - 47

Kiinteän verkon

puhelu- ja datapalvelut 85  48  144  91 + 53 200

Laitemyynti ja

muu liiketoiminta - 2  - 3  2  7 - 5  47

Voitto Aerial/Voice-

Stream-fuusiosta 835 - 835 - + 835 -

Konserni  993  152  1 155  309  + 846 668

toon. Osakkuusyhtiöiden arvioitu yhteenlaskettu lii-
kevaihto kasvoi 56 % edellisvuoden vastaavasta kau-
desta ja oli suuruudeltaan 2 484 milj. euroa (1 593).

Katsauskauden käyttökate oli 1 155 milj. euroa (309),
johon sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin toisella
vuosineljänneksellä kirjattu kertaluonteinen ja ei-
kassavirtavaikutteinen voitto Aerialin ja VoiceStreamin
fuusiosta. Kertaluonteisista eristä puhdistettu vertai-
lukelpoinen käyttökate oli 294 milj. euroa (309) ja ver-
tailukelpoinen käyttökateprosentti oli 30 % (35).

Liiketoiminnan kulut nousivat yhteensä 18 % edellisen
vuoden vastaavaan kauteen verrattuna eli liikevaihdon
nousua nopeammin. Merkittävin kulujen lisäys liittyy
uusiin palveluihin tehtyihin kehitys- ja markkinointi-
panostuksiin noin 80 milj. euroa. Palvelu- ja tavaraos-
tojen kulut nousivat 10 %, henkilöstökulut 20 % ja
muut liiketoiminnan kulut 31 % edellisvuotisesta. Kat-
sauskauden henkilöstökuluja nostaa osaltaan myös
vuoden 1999 optio-ohjelmaan liittyvän sosiaaliturva-
maksun jaksotus 7 milj. euroa. Sonera jaksottaa optio-
ohjelman arvioidun sosiaaliturvamaksun ajalle ennen
merkintäajan alkamista.

Käyttökate

Konsernin liikevoitto tammi - kesäkuussa oli 1 009
milj. euroa (174). Katsauskaudelle kirjatut poistot oli-
vat 146 milj. euroa (135).
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      Huhti-kesäkuu   Tammi-kesäkuu Koko vuosi

MEUR 2000 1999 2000 1999  Muutos 1999

Matkaviestintä 98  88  198  161  + 37  345

Mediaviestintä ja

uudet palvelut - 66  - 15  - 102  - 16  - 86  - 60

Kiinteän verkon

puhelu- ja datapalvelut 62  21  86 38 + 48 98

Laitemyynti ja

muu liiketoiminta - 10  - 10  - 8  - 9 + 1  4

Voitto Aerial/Voice-

Stream-fuusiosta 835 - 835 - + 835 -

Konserni 919  84  1 009  174  + 835 387

Liikevoitto

Soneran osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 58 milj.
euroa (51). Vuoden 2000 alusta käyttöönotetun uuden
laskentakäytännön mukaisesti lukuun sisältyvät Turk-
cellista vuoden 1999 viimeisen neljänneksen ja vuoden
2000 ensimmäisen neljänneksen tulokset.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 12 milj. euroa (1).
Sekä korkokulut että osinkotuotot kasvoivat edellis-
vuodesta.

Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 1 055 milj. eu-
roa (224). Katsauskaudelle kirjatut tuloverot olivat 313
milj. euroa (56) ja konsernin efektiivinen verokanta
oli 30 % (25).

Turkcellin yhdistelyyn liittyvän laskentakäytännön
muutoksen kumulatiivinen vaikutus Soneran kerty-
neisiin voittovaroihin kirjattiin satunnaisena kuluna
vuoden ensimmäiselle neljännekselle. Osakekohtainen
tulos ennen laskentakäytännön muutoksen kumula-
tiivista vaikutusta oli 1,02 euroa (0,23) ja laskentakäy-
tännön muutoksen kumulatiivisella vaikutuksella
korjattuna 0,96 euroa. Kertaluonteisista eristä puhdis-
tettu vertailukelpoinen nettotulos/osake oli 0,12 euroa
(0,23).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 56 % (20) ja oman pää-
oman tuotto 70 % (22).

Liiketoiminta-alueet

Matkaviestintä

Matkaviestinnän tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi
21 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 553 milj.
euroa (457). Vertailuun vaikuttavat edelleen vuoden
1999 alussa voimassa olleet puheaikatarjoukset, joilla

oli edellisen vuoden liikevaihtoa heikentävä vaikutus.
Käyttökate nousi 262 milj. euroon (222) ja liikevoitto
198 milj. euroon (161).

Soneran matkaviestintäliittymän keskimääräinen kuu-
kausikäyttö nousi 136 minuuttiin (124) ja keskimää-
räinen kuukausituotto 40,4 euroon (37,4). Lisäarvo-
palveluiden eli tekstiviestien ja sisältöpalveluiden osuus
liikevaihdosta oli katsauskauden aikana noin 9 % (noin
7). Soneran GSM-liittymästä lähetettiin katsauskauden
aikana keskimäärin 24 tekstiviestiä kuukaudessa (18).
Sonera odottaa lisäarvopalvelujen käytön kasvavan
tulevaisuudessa edelleen.

Tekstiviestipalvelujen käyttöaktiivisuus on edelleen ke-
hittynyt positiivisesti. Perustekstiviestejä lähetti katsaus-
kauden aikana kuukausittain keskimäärin noin 68 % (noin
58) Soneran GSM-asiakkaista. Sisältöpalveluja käytti
katsauskauden aikana kuukausittain keskimäärin noin
32 % (noin 24) GSM-asiakkaista ja Sonera Zedin
rekisteröityneiden käyttäjien määrä oli kesäkuun lopussa
noin 195 000 (31.12.1999: noin 127 000 ja 31.3.2000:
noin 170 000).

Soneran GSM-liittymien määrä kasvoi tammi-kesäkuussa
7,5 % (10,6) ja oli katsauskauden päättyessä 2 083 972
(30.6.1999: 1 765 386 ja 31.12.1999: 1 938 644). Duo-
kaksitaajuusliittymien osuus GSM-liittymämyynnistä
oli lähes 90 % alkuvuoden aikana myydyistä liittymis-
tä.

GSM-liittymien vaihtuvuus katsauskauden aikana oli
vuositasolle muutettuna 13 % (16). Sonera pyrkii jat-
kuvin toimenpitein parantamaan asiakasuskollisuutta
asiakkaille etua tuottavilla palvelu- ja yhteistyömuo-
doilla. Esimerkkinä mainittakoon Soneran ja Keskon
yhteistyö, jossa Soneran kuluttaja-asiakkaat saavat
matkapuhelinlaskuistaan ostohyvitykseen oikeuttavia
Plussa-pisteitä.

NMT-liittymien määrä oli katsauskauden lopussa
151 892 (262 024), joista NMT 450 –liittymiä oli
73 512 (105 959) ja NMT 900 -liittymiä 78 380
(156 065). Kaikkien matkaviestintäliittymien yhteis-
määrä oli 2 235 864 (30.6.1999: 2 027 410 ja
31.12.1999: 2 136 241).

Valtioneuvosto myönsi tammikuussa kolmannen valta-
kunnallisen GSM-toimiluvan Suomen 2 G Oy:lle, jon-
ka tulee lupaehtojen mukaan aloittaa kaupallinen toi-
minta 1.9.2000 mennessä. Suomen 2 G Oy on ilmoit-
tanut rakentavansa valtakunnallisen verkon, joka on
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valmis kaupalliseen käyttöönottoon vuoden loppuun
mennessä.

Kilpailuvirasto antoi tammikuussa päätöksen, jossa se
katsoi, että Soneran käyttämä ns. kansallisen verkko-
vierailun hinnoittelu ei aiheuta kilpailuviraston toimen-
piteitä. Päätöksessä katsottiin, että teleoperaattorilla on
useita erilaisia tapoja päästä valtakunnalliseen televerk-
koon, esimerkiksi palveluoperaattorisopimus. Päätös
annettiin Telia Finland Oy:n kilpailuvirastolle syys-
kuussa 1998 jättämään toimenpidepyyntöön, jossa se
pyysi selvittämään, rajoittavatko Sonera ja Radiolinja
kilpailua matkaviestinverkkojen markkinoilla. Telia
Finland on jättänyt asiassa valituksen kilpailuneuvos-
tolle, jonka pyynnöstä Sonera antoi oman vastineensa
huhtikuussa. Telia Mobile Finlandilla on palvelu-
operaattorisopimus Radiolinja Oy:n kanssa.

Maaliskuussa Sonera ilmoitti allekirjoittaneensa Sau-
nalahti Oyj:n kanssa palveluoperaattorisopimuksen.
Saunalahti ostaa Soneralta matkaviestintäverkon ka-
pasiteettia, jonka avulla se myy asiakkailleen kehittä-
miään langattomia palveluja. Sonera teki ensimmäisen
vastaavan sopimuksen tammikuussa 1999 RSL COM
Finland Oy:n kanssa.

Soneralla on Suomessa ns. kolmannen sukupolven
matkaviestintäverkko-toimilupa. Maaliskuussa Sone-
ran vähemmistöomistus Xfera Móviles S.A. (Soneran
omistusosuus 15 %) sai kolmannen sukupolven toi-
miluvan Espanjassa. Sonera aikoo investoida Xferaan
vuosina 2000-2004 omana pääomana yhteensä 350
milj. euroa.

Maaliskuussa Sonera osallistui myös kolmannen suku-
polven toimiluvan huutokauppaan Iso-Britanniassa
tytäryhtiönsä (Soneran omistusosuus 67,1 %) Spectrum
Companyn kautta. Spectrum luopui lisäkorotuksista
4.4.2000 ja sen korkein tarjous valtakunnallisesta toi-
miluvasta oli 2,1 miljardia puntaa. Soneran arvion mu-
kaan Iso-Britannian kilpailutilanne vaatii kolmannen
sukupolven toimiluvan haltijan liiketoiminnalta pa-
nostuksia, joita Sonera ei näe omalta kannaltaan pe-
rusteltuina.

Huhtikuussa Sonera ilmoittautui Saksan kolmannen su-
kupolven toimiluvan huutokauppaan, joka alkaa heinä-
elokuun vaihteessa. Group 3G -konsortiossa olivat
alunperin mukana Soneran lisäksi brittiläinen Orange
30 %:n ja espanjalainen Telefónica 40 %:n osuudella.
Orange vetäytyi konsortiosta, kun France Telecom, jo-
ka oli jo aiemmin ilmoittanut olevansa mukana Saksan

toimilupa-huutokaupassa, toukokuun lopussa kertoi os-
tavansa Orangen. Tämän seurauksena Soneran osuus
Group 3G:stä nousi 30 %:sta 42,6 %:iin. Muutokset
konsortion omistusosuuksiin ovat vielä mahdollisia en-
nen huutokaupan alkamista ja sen päättymisen jälkeen.

Toukokuussa Sonera testasi onnistuneesti pakettikyt-
kentäistä GPRS-verkkoaan. Sonera on myös päättänyt
ryhtyä tarjoamaan GPRS-yhdysliikenneverkon kan-
sainvälisiä testiyhteyksiä pakettimuotoisen matkavies-
tinnän operaattoreille. Soneran GPRS-verkon kaupal-
linen käyttöönotto ajoittunee vuodenvaihteen tienoille.

Mediaviestintä ja uudet palvelut
Mediaviestinnän ja uusien palvelujen liikevaihto kas-
voi katsauskaudella 32 % ja oli 94 milj. euroa (71).
Katsauskauden käyttökate oli -88 milj. euroa (-11) ja
liiketappio 102 milj. euroa (liiketappio 16). Kannatta-
vuutta heikensivät merkittävät tuotekehitykseen, mark-
kinointiin ja uusien liiketoimintojen aloittamiseen koh-
distetut panostukset.

Soneran internet-verkkomedian Sonera Plazan suoma-
laisilla sivuilla vieraili alkuvuoden aikana keskimäärin
lähes 400 000 eri kävijää viikossa ja hollantilaisilla
sivuilla kesäkuun aikana viikoittain noin 80 000. Kat-
sauskauden päättymisen jälkeen 1.7.2000 Sonera yh-
tiöitti verkkoriippumattoman Sonera Plaza –liiketoi-
mintansa Sonera Plaza Oy:ksi ja suunnittelee listaut-
tavansa yhtiön vuoden 2001 aikana. Sonera Plazan lii-
ketoimintakonseptia aiotaan uudistaa lisäämällä muun
muassa sähköisen kaupankäynnin ja finanssipalvelujen
tarjontaa.

Soneran internet-kuluttajaliittymäasiakkaiden määrä
kotimaassa oli katsauskauden lopussa noin 227 000
(31.12.1999: noin 216 000). Suomen Gallup Markki-
natutkimus Oy:n maaliskuussa tekemän tutkimuksen
mukaan Sonera on yritysten internet-yhteydentarjoa-
jana selvä markkinajohtaja. Soneran markkinaosuus
on erityisen vahva (47 %) suurissa, yli 250 hengen yri-
tyksissä.

Sonera yhtiöitti langattoman portaaliliiketoimintansa
1.2.2000 Sonera Zed Oy:ksi. Keväällä Sonera teki alus-
tavat yhteistyösopimukset saksalaisen Hutchison Tele-
comin, hollantilaisen KPN Mobilen, filippiiniläisen
Smart Communicationsin sekä osittain omistamiensa
Turkcellin ja Powertelin kanssa Zed-palvelujen tarjoa-
misesta näiden operaattoriyhtiöiden markkinoilla.
Huhtikuussa tehtiin alustava palvelujen kehittämiseen
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tähtäävä sopimus singaporelaisen MobileOnen (M1)
kanssa.

Sonera yhtiöitti langattoman varmenneliiketoimintansa
1.1.2000 Sonera SmartTrust Oy:ksi. Alkuvuoden aika-
na SmartTrust teki useita aie- ja yhteistyösopimuksia
eri kohdemaissa. SmartTrust-yhtiöiden alkuvuonna
saamien tilausten arvo oli noin 14 milj. euroa.

Huhtikuussa Sonera hankki ruotsalaisen Across Hol-
ding AB:n koko osakekannan. Across Holding AB:n
tytäryhtiön Across Wirelessin tarjoamat langattomat
internet-pohjaiset palvelualustat mahdollistavat muun
muassa sovellutusten ja päätelaitteiden hallinnan
matkaviestintäverkon kautta. Yhtiöllä on yli 50 matka-
viestintäoperaattorin asiakaskunta. Across Wirelessin
liikevaihto vuonna 1999 oli 9 milj. euroa ja liiketap-
pio 7 milj. euroa. Yhtiön osakkeet siirretään Sonera
SmartTrust-alakonserniin. Sonera maksoi hankinnan
laskemalla liikkeelle 16 732 055 uutta osaketta. Kau-
pantekopäivänä 18.4.2000 Soneran osakkeen keski-
kurssi Helsingin pörssissä oli 52,84 euroa.

Kesäkuussa Sonera hankki niinikään ruotsalaisen iD2
Holding AB:n koko osakekannan. iD2 tarjoaa julkisen
avaimen salausmenetelmään (PKI, Public Key Infra-
structure) ja älykorttitekniikkaan perustuvia turvallisia
tunnistusratkaisuja internetiin. Yhtiöllä on yli 150
yrityksen asiakaskunta ja merkittäviä yhteistyökump-
paneita. iD2:n liikevaihto vuonna 1999 oli 4 milj. euroa
ja liiketappio 6 milj. euroa. Myös iD2:n osakkeet siir-
retään Sonera SmartTrust-alakonserniin. Kauppa mak-
settiin laskemalla liikkeeseen 4 802 431 uutta Sonera
Oyj:n osaketta. Kaupantekopäivänä 27.6.2000 Soneran
osakkeen  keskikurssi Helsingin pörssissä oli 52,19
euroa.

Sonera kirjasi sekä Acrossin että iD2:n hankinnat ja
niihin liittyvät osakepääoman korotukset Suomen kir-
janpitolautakunnan tulkinnan 1591/1999 mukaisesti,
jolloin hankinnoista ei aiheudu konserniaktiivaa suo-
malaisen käytännön mukaisessa tilinpäätöksessä.

Sonera suunnittelee listauttavansa Sonera SmartTrustin
ja Sonera Zedin huhtikuun 2001 loppuun mennessä.

Sonera yhtiöitti sovelluspalvelu- eli ASP-liiketoimin-
tansa (Application Service Provision) 1.6.2000 Sonera
Juxto Oy:ksi. Yhtiö tähtää kansainvälisesti merkittä-
väksi sovelluspalvelujen tarjoajaksi, joka kehittää ja
tarjoaa sovellus- ja hallintapalveluja yritysasiakkaille.
Sonera Juxto tarjoaa internetin kautta myös mm. Lo-

tuksen ja Microsoftin ohjelmistoja sekä mySAP.com –
sovellusten hallintapalveluja. Yhtiö kehittää erityisen
voimakkaasti sovelluspalvelujen langatonta käyttöä. Sonera
selvittää myös yhtiön listautumismahdollisuuksia.

Toukokuussa Sonera kertoi perustavansa hakemisto-
palveluyrityksen Iso-Britanniaan yhdessä irlantilaisen
Conduit Plc:n kanssa. Perustettava yritys ryhtyy tarjoa-
maan kansallisia ja kansainvälisiä hakemistopalveluja.
Sonera ostaa myös 12,5 % Conduitin osakekannasta.
Lisäksi Sonera osti osake-enemmistön ranskalaisesta
Intra Call Center S.A:sta. Uusien sijoitusten myötä So-
nera laajentaa hakemistoliiketoimintaansa Euroopassa.
Investointien kokonaisarvo on enimmillään yhteensä
32 milj. euroa.

Kesäkuussa Sonera ilmoitti tuovansa markkinoille
maailman ensimmäiset paikannuspalvelut matkavies-
tinoperaattoreille. Paikannuspalvelut toimivat kaikissa
GSM-puhelimissa niin puhe-, WAP-, datapuhelu- kuin
tekstiviestiyhteyksillä. Soneran tarjoamaan paikannus-
palveluun voidaan myös integroida muita paikannus-
teknologioita. Ensimmäiset sovellukset otetaan käyt-
töön Soneran verkossa syksyn kuluessa.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 10.7.2000 kilpai-
luneuvosto ilmoitti hyväksyneensä eräin ehdoin Sonera
Oyj:n ja Yleisradion välisen kaupan, jolla Sonera ostaa
34 % Yleisradion kokonaan omistamasta Digita Oy:stä,
ja jonka kieltämistä Kilpailuvirasto esitti kilpailuneu-
vostolle 19.4.2000. Kilpailuneuvosto edellyttää pää-
töksessään, ettei Sonera tai sen määräysvallassa oleva
yhtiö saa tulevaisuudessa hakea digitaalitelevisiotoimi-
lupaa tai digitaalitelevisiotoimiluvan siirtoa itselleen
niin kauan kuin se omistaa Digitan osakkeita. Sonera
maksaa mahdollisesti toteutuvassa kaupassa 37-51
milj. euroa 34 %:n osuudesta Digita Oy:ssä.

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut
Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelujen liikevaihto
pieneni katsauskaudella 4 % pääosin pienentyneiden
ulkomaanpuhelutuottojen takia ja oli 273 milj. euroa
(285). Kannattavuus sen sijaan parani muun muassa
alentuneiden operaattorikorvausten takia. Erityisen
kertaluonteisen lisän kannattavuuteen toi osakkuusyh-
tiö HanseNetin myynnistä kirjattu 22 milj. euron myyn-
tivoitto. Alkuvuoden käyttökate oli 144 milj. euroa (91)
ja liikevoitto 86 milj. euroa (38).

Kotimaanpuheluiden liikevaihto laski 3 % ja oli 125
milj. euroa (129). Alentuneiden kaukopuheluminuut-
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tien määrän ja alhaisemman paikallisverkkomaksun
vaikutusta kompensoivat kaukopuheluiden hinnanko-
rotus toukokuussa ja paikallispuheluiden heinäkuussa
1999.

Ulkomaanpuheluiden markkinaosuuden pieneneminen
sekä varsinkin hintatason lasku alensivat ulkomaan-
puheluiden liikevaihtoa 25 %:lla 48 milj. euroon (64).

Datapalvelujen ja vuokrajohtojen yhteenlaskettu liike-
vaihto kasvoi 9 % ja oli 100  milj. euroa (92). Perus-
tiedonsiirron kasvu on tyrehtynyt. Uudet ja kehittyneet
datapalvelut vaikuttavat voimakkaammin liikevaihdon
kasvuun vasta tulevina vuosina. Sen sijaan vuokrajoh-
tokapasiteetin myynti kasvaa jo tällä hetkellä hyvin,
muun muassa Pietarin ja Moskovan välisen valokaa-
pelin käyttöönoton myötä, johon saatiin viranomaisilta
kaupallinen lupa helmikuussa.

Toukokuussa Sonera ryhtyi tarjoamaan ADSL-liittymiä
myös kuluttajille. Kiinteään kuukausihintaan ilman
erillisiä käyttökuluja tarjottava Sonera Koti-ADSL -
liittymä sopii internetiä monipuolisesti käyttäville ku-
luttaja-asiakkaille sekä etätyön tekijöille.

Kesäkuussa Sonera ilmoitti ryhtyvänsä tarjoamaan in-
ternet-palveluja myös Elisa Communications Oyj:n
(entinen Helsingin Puhelin Oyj) pääkaupunkiseudun
ADSL-liittymäasiakkaille. Sonera laajentaa oman
ADSL-kotiasiakasliittymätarjontansa pääkaupunkiseu-
dulle lainsäädännön mahdollistaessa vuoden kuluessa
tilaajajohdon kaksoiskäytön.

Sonera yhtiöitti 1.1.2000 paikallisverkkoliiketoimin-
tansa Sonera Entrum Oy:ksi ja runkoverkkoliiketoi-
mintansa Sonera Carrier Networks Oy:ksi.

Laitemyynti ja muu liiketoiminta
Laitemyynnin ja muun liiketoiminnan yhteenlaskettu lii-
kevaihto aleni  11 %:lla 67 milj. euroon (75). Käyttö-
kate oli 2 milj. euroa (7) ja liiketappio 8 milj. euroa (9).

Laitemyynnin liikevaihto pysyi edellisvuotisella tasolla
ja oli 51 milj. euroa (52). Kasvua hidastaa erityisesti
vuoden 1999 vilkas myynti yritysten uusittua laitteisto-
jaan ja järjestelmiään vuosituhannen vaihteen alla. Muun
liiketoiminnan, johon lasketaan rakentamis- ja kun-
nossapitoliiketoiminta, liikevaihto laski edellisvuoden
vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 16 milj. euroa (23).

Osakkuusyhtiöt ja muut merkittävät
sijoitukset
Soneran matkaviestinnän ja kiinteän verkon osakkuus-
yhtiöiden arvioitu yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi
katsauskaudella 37 % ja oli 1 809 milj. euroa (1 317).
Liikevaihtolukuihin eivät sisälly muita palveluja tuot-
tavat osakkuusyhtiöt, kuten TietoEnator Oyj (Sonera
20,3%).

Matkaviestinnässä toimivien osakkuusyhtiöiden yh-
teenlaskettu asiakasmäärä nousi katsauskauden lopussa
arviolta noin 9,3 miljoonaan (31.12.1999: 7,3 ja
31.3.2000: 8,3). Sellaisten matkaviestinnän vähemmis-
töomistusten, jotka eivät ole Soneran osakkuusyhtiöitä,
yhteenlaskettu asiakasmäärä oli katsauskauden lopussa
arviolta noin 3,9 miljoonaa (31.12.1999: 0,9 ja
31.3.2000: 1,0).  Kiinteän verkon palveluja toimittavien
osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liittymämäärä kat-
sauskauden lopussa oli noin 2,4 miljoonaa (31.12.1999
ja 31.3.2000: 2,4).

                                Tammi-kesäkuu Koko vuosi

MEUR 2000 1999  Muutos 1999

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (1) 65  66  - 1  154

Aerial Communications, Inc. - 12  - 15  + 3  - 34

Muut matkaviestintäoperaattorit 21 19 + 2 36

Kiinteän verkon operaattorit 19 15 + 4 27

Palveluoperaattorit - 1  - 6 + 5  - 11

Muut osakkuusyhtiöt 5 10 - 5 16

Liikearvon poistot -39 -38 - 1 - 78

Yhteensä 58  51  + 7 110

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista

(1)  Tammi-kesäkuun 2000 tuloksena on käytetty lopullista tulosta kuuden
kuukauden jaksolta lokakuu 1999 - maaliskuu 2000. Vuoden 1999 vertailulukuja
ei ole oikaistu.

Sonera muutti vuoden 2000 alusta lähtien laskentakäy-
täntöään Turkcellin kohdalla siten, että Soneran kunkin
neljänneksen tulokseen sisältyy Turkcellistä edellisen
vuosineljänneksen tulos. Laskentakäytännön muutok-
sen syynä oli kesä-heinäkuussa 2000 toteutettu Turk-
cellin yksityistämismyynti ja listautuminen, jonka
jälkeen Sonera raportoi ainoastaan Turkcellin kaikille
osakkeenomistajilleen julkistettua tietoa.

Turkcellin asiakasmäärä oli maaliskuun lopussa noin
6,2 miljoonaa. Turkissa joulukuun 1999 alussa käyt-
töönotettu matkapuhelinvero on voimassa kuluvan
vuoden loppuun saakka ja sen suuruus on 25 % kuu-
kausittaisen puhelinlaskun arvonlisäverottomasta lop-
pusummasta.
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Turkcellin osakkeenomistajat toteuttivat kesä-hei-
näkuussa Turkcellin yksityistämismyynnin, jonka hin-
noittelu tapahtui 10.7.2000. Sonera myi noin 9,8 %
omistamistaan Turkcellin osakkeista hintaan 44 000
Turkin liiraa per osake eli 17,60 dollaria per ADS (yksi
ADS eli American Depositary Share vastaa 250 osa-
ketta). Soneran osakemyynnistä saama kokonaismyyn-
titulo on tällöin yhteensä 674 miljoonaa dollaria jär-
jestelypalkkioiden jälkeen. Sonera on lisäksi antanut
osakemyynnin järjestäjille option nostaa Soneran
myymä määrä noin 10,8 %:iin. Sonera kirjaa
osakemyynnistä syntyvän noin 650 milj. euron
myyntivoiton kolmannen vuosineljänneksen tulok-
seensa.

Ennen osakemyyntiä Sonera hankki noin 0,6 %:n lisä-
osuuden Turkcellista, jonka jälkeen Sonera omisti noin
41,6 % yhtiöstä. Osakemyynnin jälkeen Soneran osuus
Turkcellista on noin 37,5 % (noin 37,1 %, mikäli lisä-
myyntioptio käytetään kokonaisuudessaan). Sonera
omistaa 13,48 % Turkcellista suoraan sekä 24,02 %
välillisesti Turkcell Holding A.S. -omistusyhtiön kaut-
ta. Turkcell Holding (Sonera 47,09 % ja Çukurova-
ryhmittymä 52,91 %) omistaa 51 % Turkcellin osak-
keista.

Turkcell listautui osakemyynnin yhteydessä Istanbulin
ja New Yorkin pörsseihin. Ensimmäisen kaupankäyn-
tipäivän 11.7.2000 viimeinen kaupantekokurssi New
Yorkin pörssissä oli 17,625 dollaria per ADS, jonka
mukainen Turkcellin markkina-arvo oli noin 17 mil-
jardia dollaria.

Tammikuussa Turkcell sekä sen pääomistajat Sonera
ja Çukurova-ryhmittymä päättivät yhteisen Fintur
Holdings B.V. -omistusyhtiön perustamisesta. Yhtiön
tarkoituksena on omistaa ja kehittää Turkcellin osak-
kuuksia Turkin ulkopuolisissa GSM-operaattoreissa
sekä eräitä Turkcellin tytäryhtiöitä. Sonera hankki
35 %:n osuuden yhtiöstä sijoittamalla 127 miljoonaa
dollaria toukokuussa.

Yhdysvaltain liittovaltion televiestintäviranomainen
(FCC) myönsi 30.3.2000 lopullisen luvan Aerialin ja
VoiceStream Wireless Corporationin fuusiolle. Sonera
omistaa 4.5.2000 tapahtuneen fuusion ja aiemmin
helmikuussa tekemänsä 500 miljoonan dollarin
sijoituksen jälkeen noin 7,9 % (täysin laimennettuna)
uudesta yhtiöstä, jota ei yhdistellä osakkuusyhtiönä
Soneran konsernitulokseen. Aiemmin Aerial vaikutti
Soneran tulokseen, koska Sonera käsitteli sitä osak-

kuusyhtiönä. VoiceStreamin markkina-arvo 30.6.2000
oli noin 25 miljardia dollaria.

Fuusiosta kirjattiin Soneran toisen vuosineljänneksen
konsernitulokseen kertaluonteinen voitto 835 milj.
euroa, joka määräytyi fuusiossa vastikkeena saatujen
VoiceStreamin osakkeiden markkina-arvosta fuusio-
päivänä. Fuusiosta kirjattavalla voitolla ei ollut Sone-
ralle kassavirtavaikutusta. Sonera sai huhtikuussa kes-
kusverolautakunnalta ennakkoratkaisun, jonka mukaan
Aerialin ja VoiceStreamin fuusio olisi Suomessa So-
neran kannalta veronalainen tapahtuma. Ennakko-
ratkaisun mukaisen veron suuruus olisi 216 milj. euroa.
Sonera on valittanut ratkaisusta korkeimpaan hallinto-
oikeuteen ja katsoo, että myös yhdysvaltalainen fuusio
tulisi Suomen verolainsäädännön mukaan käsitellä
normaalina sulautumisena ilman verovaikutuksia fuu-
siohetkellä.

Soneran venäläinen osakkuusyhtiö (35 %) Sonic Duo
ZAO on hakenut GSM-toimilupaa suur-Moskovan alu-
eelle, jolla asuu 15 miljoonaa asukasta ja jonka mat-
kaviestinliittymätiheys on noin 4 %.

Kesäkuussa Soneran liettualainen osakkuusyhtiö Lie-
tuvos Telekomas (30 %) listautui Liettuan ja Lontoon
pörsseihin. Listautumismyynnissä yksi pääosakkaista,
Liettuan valtio, vähensi omistuksensa 35 %:sta noin
10 %:iin. Lietuvos Telekomasin markkina-arvo
30.6.2000 oli noin 580 milj. euroa.

Rahoitusasema
Konsernin liiketoiminnan tuottama kassavirta oli 182
milj. euroa (138). Liiketoiminnan kassavirtaa kasvat-
tivat muun muassa edellisvuotta pienemmät veromak-
sut.

Korollinen nettovelka nousi ensimmäisen vuosipuo-
liskon aikana pääosin uusien osakeinvestointien seu-
rauksena ja oli katsauskauden lopussa 2 082 milj. euroa
(31.12.1999: 1 181). Omavaraisuusaste katsauskauden
lopussa oli 45 % ja nettovelkaantumisaste 85 %
(31.12.1999: 51 ja 65). Omavaraisuusastetta nosti var-
sinkin toisella vuosineljänneksellä kirjattu voitto
Aerialin ja VoiceStreamin fuusiosta. Varsinaisen yhtiö-
kokouksen 22.3.2000 päättämä osingonjako 87 milj.
euroa maksettiin osakkeenomistajille 3.4.2000.

Nettorahoituskulut olivat 12 milj. euroa (1). Lukuun
sisältyy 16 milj. euroa (8) osinkotuottoja sijoituksista
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venture capital –rahastoihin sekä 2 milj. euroa Liban-
Cell S.A.L:ilta (3). Nettokorkokulut olivat 31 milj. eu-
roa (15).

Rahoitustuotot ja -kulut

                                Tammi -kesäkuu Koko vuosi

MEUR 2000 1999  Muutos 1999

Osinkotuotot 18  11  + 7  21

Korkotuotot 9 6  + 3  14

Korkokulut - 40 - 21 - 19 - 40

Muut rahoitustuotot ja -kulut 2  2 -  5

Kurssivoitot ja -tappiot -1 1 -2 -

Yhteensä - 12  - 1  - 11 -

Konsernin likvidit varat katsauskauden päättyessä
olivat 130 milj. euroa ja nostamattomat valmiusluotot
yhteensä 1 015 milj. euroa (31.12.1999: 115 ja 885).

Maaliskuussa Sonera laski liikkeeseen nimellisar-
voltaan 1 miljardin euron joukkovelkakirjalainan. Lai-
nalla korvattiin aikaisempia luottojärjestelyjä. Laina-
aika on 5 vuotta ja se erääntyy maaliskuussa 2005. Lai-
na sisältyy maaliskuussa 1999 sovittuun Euro Medium
Term Note -lainaohjelmaan, jonka enimmäismäärää
korotettiin helmikuussa 1 miljardista 2 miljardiin eu-
roon.

Investoinnit ja divestoinnit
Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen katsaus-
kauden aikana olivat 167 milj. euroa (132). Sijoitukset
osakkeisiin olivat 834 milj. euroa (16).

Helmikuussa Sonera maksoi syyskuussa 1999 sovitun
500 miljoonan dollarin investointinsa VoiceStreamin
osakkeisiin ehtona olleen VoiceStreamin ja Omnipoint
Corporationin yhdistymisen toteuduttua. Sonera
hankki yhteensä 8 771 930 VoiceStreamin osaketta hin-
taan 57 dollaria per osake. Sijoituksen sekä Aerialin ja
VoiceStreamin yhdistymisen jälkeen Sonera omistaa
noin 19 miljoonaa VoiceStreamin osaketta, jotka an-
tavat omistusosuudeksi yhtiöstä noin 7,9 % (täysin
laimennettuna).

Katsauskauden päättymisen jälkeen 24.7.2000
VoiceStreamin hallitus ilmoitti tehneensä yhdistymis-
sopimuksen Deutsche Telekom AG:n kanssa. Deutsche
Telekom tarjoaa kustakin VoiceStreamin osakkeesta
3,2 Deutsche Telekomin osaketta sekä käteisenä 30
dollaria. VoiceStreamin osakkeenomistajien enemmis-
tö, mukaanlukien Sonera, on hyväksynyt tarjouksen.

Yhdistymisen toteutuminen edellyttää vielä USA:n ja
EU:n viranomaisten sekä VoiceStreamin osakkeen-
omistajien hyväksyntää, ja se arvioidaan saatavan pää-
tökseen vuoden 2001 ensimmäisen puoliskon aikana.
Laskettuna Deutsche Telekomin osakkeen päätöskurs-
silla 51,50 dollaria New Yorkin pörssissä 21.7.2000
Soneran yhdistymisessä saaman vastikkeen arvo olisi
noin 3 700 milj. dollaria, josta osa maksetaan käteisenä
ja osa Deutsche Telekomin osakkeina.

Toukokuussa Sonera ilmoitti tekevänsä 200 miljoonan
dollarin lisäsijoituksen Yhdysvaltain GSM-markkinoil-
le. Kokonaismäärästä 125 miljoonaa dollaria Sonera
sijoittaa Powertel, Inc:iin, jonka johdosta Soneran
omistusosuus Powertelissa nousee 9,1 %:sta 11,8 %:iin
(täysin laimennettuna). Lisäksi Sonera hankkii 30,1
%:n osuuden Eliska Wireless Ventures I, Inc. -yhtiöstä
75 miljoonalla dollarilla. Soneran lisäksi Eliska
Wireless Venturesin osakkeenomistajia ovat Powertel
(49,9 %) ja Eliska Wireless Investors I, L.P. (20,0 %).
Eliska Wireless Ventures on sopinut ostavansa GSM-
operaattori Digiph PCS, Inc:n omaisuuden ja matka-
viestintäliiketoiminnan 375 miljoonalla dollarilla.
Digiph operoi GSM-verkkoa Alabamassa, Floridassa
ja Mississippissä ja yhtiöllä oli vuoden 1999 lopussa
noin 70 000 asiakasta. Järjestelyt vaativat toteutuak-
seen vielä viranomaishyväksynnän. Järjestelyt arvi-
oidaan saatavan päätökseen kuluvan vuoden viimei-
sen neljänneksen aikana.

Toukokuussa Sonera sijoitti 127 miljoonaa dollaria
(135 milj. euroa) Fintur Holdings B.V:n osakepää-
omaan ja hankki 35 %:n osuuden yhtiöstä, jonka tar-
koituksena on omistaa ja kehittää aiemmin Turkcellin
omistamia osakkuuksia Turkin ulkopuolisissa GSM-
operaattoreissa sekä eräitä Turkcellin tytäryhtiöitä.

Turkcellin osakkaat korottivat yhtiön osakepääomaa
toukokuussa ennen yhtiön osakemyyntiä. Soneran
osuus osakepääoman korotuksesta oli 113 milj. euroa.

Sonera teki vuoden ensimmäisellä puoliskolla lisäsi-
joituksia venture capital -rahastoihin yhteensä 5 milj. eu-
roa. Lisäksi tehtiin osakepääoman sijoitus 24 milj. euroa
Xfera Móviles S.A. -yhtiöön, 11 milj. euron sijoitus
PeopleSound.comiin, 20 milj. euron sijoitus Conduit
Plc:iin sekä eräitä muita osakesijoituksia, yhteismääräl-
tään 23 milj. euroa.
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Tammikuussa Sonera myi omistamansa muiden suo-
malaisten puhelinyhtiöiden noteeratut osakkeet ja kir-
jasi myynnistä vajaan 4 milj. euron myyntivoiton.

Toukokuussa Sonera myi 50 %:n osuutensa saksalai-
sesta HanseNet Telefongesellschaft mbH & Co. KG
-palveluoperaattorista yhteisyrityksen toiselle osak-
kaalle. Kaupasta kirjattiin toiselle neljännekselle myyn-
tivoittoa 22 milj. euroa.

Kesäkuussa Sonera kertoi aikovansa myydä 49 %
aiemmin kokonaan omistamastaan tietotekniikan lait-
teita ja järjestelmiä pk-yrityksille myyvästä Data-Info
Oy:stä ICL Invia Oyj:lle. Omistusjärjestely edellyttää
vielä Euroopan unionin kilpailuviranomaisen
hyväksyntää.

Soneran osake
Suomen valtio järjesti 7.3.2000 institutionaalisille
sijoittajille suunnatun tarjousmyynnin, jossa valtio myi
22 miljoonaa Soneran osaketta 92 euron kappalehin-
taan. Myynnin seurauksena valtion omistusosuus Sone-
rassa laski 57,6 %:sta 54,5 %:iin. Huhti- ja kesäkuussa
toteutettujen suunnattujen osakeantien jälkeen valtion
omistus Sonerassa on noin 52,9 %. Eduskunta antoi
21.6.2000 Suomen hallitukselle valtuuden luopua val-
tion omistuksesta Sonera Oyj:ssä tarvittaessa koko-
naan.

Sonera Oyj:n 22.3.2000 pidetty varsinainen yhtiökokous
valtuutti hallituksen hankkimaan enintään 14 440 000
omaa osaketta (noin 1,9 % kaikista osakkeista) julki-
sessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. Valtuutus
on voimassa 22.3.2001 saakka ja osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia käytettäväksi vastikkeena
silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa
omaisuutta sekä vastikkeena yrityskauppojen rahoi-
tuksessa. Kesäkuun loppuun mennessä yhtiö oli osta-
nut 550 000 omaa osakettaan, joiden kirjanpidollinen
vasta-arvo on 236 500 euroa ja osuus kaikista osak-
keista noin 0,07 %. Hankinnat tehtiin toukokuun aika-
na keskihintaan 51,36 euroa osakkeelta eli yhteishin-
taan 28 milj. euroa.

Sonera Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2000 oli
743 534 486 osaketta (742 984 486 osaketta, kun yhtiön
hallussa olevat osakkeet on vähennetty). Osakepää-
omaa korotettiin yrityskauppojen yhteydessä kahdella
suunnatulla osakeannilla huhtikuussa ja kesäkuussa.
Yhtiön hallituksella on voimassa oleva antivaltuutus

enintään 18 465 514 uuden osakkeen liikkeelle laske-
miseen. Valtuutus on voimassa 22.3.2001 saakka.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Sonera Oyj:n osak-
keita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 287,7 miljoonaa
kappaletta (98,3), vaihtoarvoltaan yhteensä 18 723 milj.
euroa (1 644). Vaihtomäärään ja -arvoon ei ole
sisällytetty valtion 22 miljoonan osakkeen tarjous-
myyntiä 7.3.2000, joka kirjattiin Helsingin Pörssissä
myyntipäivän kaupankäyntiin. Nasdaqissa osakkeita
vaihdettiin katsauskaudella 60,5 miljoonaa kappaletta,
vaihtoarvoltaan yhteensä 3 938 miljoonaa dollaria.

Osakkeen viimeinen kaupantekokurssi Helsingin Pörs-
sissä vuoden ensimmäisenä pörssipäivänä oli 70,80
euroa ja katsauskauden viimeisenä pörssipäivänä 47,75
euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon alin kaupanteko-
kurssi Helsingin Pörssissä oli 39,70 euroa, ylin 97,00
euroa ja tehtyjen kauppojen keskikurssi 65,07 euroa.
Osakekannan markkina-arvo 30.6.2000 oli 35,5 mil-
jardia euroa.

Vuoden 1999 optiolainan optiotodistuksia oli 30.6.2000
johdon ja henkilöstön hallussa yhteensä 10,7 miljoonan
osakkeen merkintään oikeuttava määrä. Optioto-
distukset A (puolet kunkin henkilön optiotodistuksista)
oikeuttavat osakemerkintään 1.6.2001 - 30.6.2005 vä-
lisenä aikana ja optiotodistukset B 1.6.2003 - 30.6.2005
välisenä aikana. Osakkeen merkintähinta 3.4.2000
maksetun osingon jälkeen on optiotodistuksella A
15,20 euroa ja optiotodistuksella B 27,96 euroa. Mer-
kintäoikeuksien käyttö edellyttää tiettyjen Soneran tu-
loskehitykseen liittyvien ehtojen täyttymistä sekä yh-
tiön ylimmän johdon osalta myös vertailuryhmää pa-
rempaa kurssikehitystä.

Varsinainen yhtiökokous 22.3.2000 päätti konsernin
koko henkilöstölle tarjottavasta vuoden 2000 optio-
lainasta. Optiolainaa merkitsi merkintäaikana 15.5.-
30.6.2000 yhteensä noin 6 700 henkilöä. Sonera Oyj:n
hallitus on hyväksynyt merkinnät. Optiolainalla voi-
daan merkitä enintään 20 000 000 osaketta, joiden mer-
kintäaika alkaa porrastetusti 2.11.2002, 2.5.2003 ja
2.5.2004. Merkintähinta viedään Sonera Oyj:n seuraa-
van yhtiökokouksen päätettäväksi. Optio-oikeuksilla
ei ole oikeutta osakemerkintään, mikäli yhtiön osak-
keen kurssi Helsingin Pörssissä ei ylitä merkintäajan
alkaessa vertailuindeksiä. Vuoden 2000 optiolainaan
sovelletaan koko henkilöstön osalta vuoden 1999 op-
tiolainan yhteydessä yhtiön ylimmälle johdolle mää-
riteltyä indeksiä käyttäen samoja määräytymisaikoja
ja laskentasääntöjä.
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Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana
keskimäärin 9 702 henkilöä (8 963). Kasvu painottui var-
sinkin Mediaviestinnän ja uusien palvelujen alueelle.

Loppuvuoden näkymät
Konsernin liikevaihdon arvioidaan kuluvana vuonna
pysyvän yli 10 %:n kasvu-uralla. Kuluvan vuoden lii-
kevaihtotavoitteen saavuttamisessa on ratkaiseva ase-
ma edelleen matkaviestintäpalvelujen kasvavalla ja
monipuolistuvalla käytöllä. Uusien palvelujen ei odo-
teta vielä vuonna 2000 vaikuttavan merkittävästi kon-
sernin liikevaihdon kasvuun. Pidemmän aikavälin ta-
voite konserniliikevaihdolle on yli 20 %:n vuosikasvu.

Konsernin tulosta kuluvana vuonna parantavia mer-
kittäviä kertaluonteisia eriä ovat toiselle vuosineljän-
nekselle kirjattu voitto Aerialin ja VoiceStreamin fuu-
siosta sekä kolmannelle vuosineljännekselle kirjattava
Turkcellin osakkeiden myyntivoitto. Kertaluonteisista
eristä puhdistetun vertailukelpoisen käyttökatteen ja
liikevoiton arvioidaan kuluvana vuonna kuitenkin
laskevan edellisvuotisesta uusiin palveluihin tehtävien
erittäin merkittävien kehityspanostusten takia.

Ulkomaisten matkaviestintäpalveluja tarjoavien osak-
kuusyhtiöiden liittymäkasvun arvioidaan edelleen ole-
van nopeaa. Soneran osuuteen osakkuusyhtiöiden tu-
loksesta kuluvana vuonna vaikuttavat etenkin Turk-
cellin tuloskehitys ja Soneran omistusosuuden alene-
minen Turkcellissa sekä Aerialin fuusioituminen Voice-
Streamiin, jonka tulosta ei yhdistellä Soneran tulok-
seen. Osakkuusyhtiötuloksen arvioidaan kasvavan
edellisvuotista hitaammin. Kun kertaluonteiset erät jä-
tetään pois, voiton ennen satunnaiseriä ja veroja arvi-
oidaan jäävän edellisvuotista heikommaksi sekä uusiin
palveluihin tehtävien panostusten että edellisvuodesta
kasvavien rahoituskustannusten takia.

Kotimaassa kilpailu matkaviestintämarkkinoilla kiris-
tyy entisestään sekä uusien kilpailijoiden että valtio-
neuvoston myöntämän kolmannen valtakunnallisen

GSM-toimiluvan takia. Sonera uskoo kuitenkin kulu-
vana vuonna säilyttävänsä markkinaosuutensa nykyi-
sellä arviolta yli 60 %:n tasolla. Matkaviestinnän suh-
teellisen kannattavuuden arvioidaan kuluvana vuonna
säilyvän edellisvuosien tasolla.

Uusiin palveluihin tehtävät panostukset heikentävät
Mediaviestinnän ja uusien palvelujen tulosta kuluvana
vuonna merkittävästi.

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelujen liikevaihdon
odotetaan kuluvana vuonna kasvavan hieman edellis-
vuodesta ja suhteellisen kannattavuuden arvioidaan
paranevan edellisvuotisesta.

Laitemyynnin ja muun liiketoiminnan liikevaihdon kas-
vu on osittain sesonkiluonteisena riippuvaista mm. lai-
tekaupan osalta markkinoiden yleiskehityksestä sekä
rakentamis- ja kunnossapitotoimintojen osalta töiden
ajoittumisesta ja uusien asiakkaiden saamisesta.

Sonera toimii nopeasti kansainvälistyvällä alalla ja sen
tavoitteena on kasvaa panostamalla voimakkaasti
muun muassa matkaviestinpohjaisiin maailmanlaajui-
siin palveluliiketoimintoihin. Sonera arvioi käyttävänsä
vuosien 2000-2002 aikana yhteensä 500 milj. euroa
uusien palvelujen kehittämiseen. Panostusten ajoitus
ja lopullinen määrä ovat myös riippuvaisia markkinoi-
den tilanteesta ja resurssien saatavuudesta.

Sonera aikoo hakea matkaviestinnän kolmannen suku-
polven toimilupia Euroopan markkinoilla valikoidusti.

Lisäksi Sonera selvittää mahdollisuuksia strategisiin
kumppanuuksiin painopistealueillaan matkaviestin-
nässä ja niihin pohjautuvissa palveluissa. Yhtiö on
käynnistänyt eri vaihtoehtojen selvityksen.

Helsingissä 24.7.2000

SONERA OYJ
Hallitus

Tietyt tässä katsauksessa 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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Huhti- Huhti- Tammi- Tammi- Koko

kesäkuu      kesäkuu kesäkuu kesäkuu Muutos, vuosi

MEUR 2000 1999 2000 1999 % 1999

Liikevaihto  500  462  987  888  11 1 849

Liiketoiminnan muut tuotot  861  8  870  15  45

Palvelu- ja tavaraostot - 147 - 143 - 301 - 273  10 - 573

Henkilöstökulut - 118 - 95 - 214 - 178  20 - 340
Muut liiketoiminnan kulut - 103 - 80 - 187 - 143  31 - 313

Poistot - 74 - 68 - 146 - 135  8 - 281

Liikevoitto  919  84 1 009  174  480  387

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 38  33  58  51  14  110
Rahoitustuotot ja -kulut - 15 - - 12 - 1 -

Voitto ennen tuloveroja, vähemmistön
osuutta ja satunnaiseriä 942  117 1 055  224  371  497

Tuloverot - 282 - 27 - 313 - 56  459 - 126
Vähemmistön osuus - -  1 - - 1

Voitto ennen satunnaiseriä 660  90  743  168  342  370

Laskentakäytännön muutoksen kumulatiivinen

vaikutus voittovaroihin  (1) - - - 41 - -

Nettotulos 660  90  702  168  318  370

Osakkeiden keskimääräinen lkm (1 000 kpl)  (2) 735 543 722 000 728 772 722 000 722 000

Tulos/osake ennen satunnaiseriä (euroa) 0,90  0,12  1,02  0,23  343  0,51
Laskentakäytännön muutoksen vaikutus (euroa) - - - 0,06 - -

Tulos/osake (euroa)  0,90  0,12  0,96  0,23  317  0,51

Käyttökate  (3)  993  152 1 155  309  274  668

Merkittävät kertaluontoiset tuotot ja kulut  857 - 2  861 -  21

Vertailukelpoinen käyttökate 136  154  294  309 - 5  647
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti (%) 27  33  30  35  35

Tuloslaskelma

(1) Laskentakäytännön muutoksena on esitetty Turkcellin yhdistelymenetelmän muutoksen kumulatiivinen vaikutus Soneran voittovaroihin.
Kumulatiivinen vaikutus koostuu voittovaroihin sisältyvän Turkcellin vuoden 1999 viimeisen neljänneksen tulososuuden peruutuksesta
(33 milj. euroa) ja Turkcellin lopullisen vuositilinpäätöksen 1999 mukaisen tuloksen korjauksesta (12 milj. euroa) sekä niihin liittyvän
laskennallisen veron määrästä (4 milj. euroa).

(2) Henkilöstön optiolainan laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tammi-kesäkuussa 2000 oli 732 856
tuhatta osaketta. Laimentava vaikutus tulos/osake-lukuun olisi ollut alle 0,01 euroa.

(3) Käyttökate lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot.
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30.6. 30.6. 31.12.

MEUR 2000 1999 1999

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet  81  53  69

Aineelliset hyödykkeet 1 176 1 120 1 159
Pitkäaikaiset sijoitukset ja saamiset 3 532 1 318 1 826

Yhteensä 4 789 2 491 3 054

Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus 42  36  36

Saamiset 452  339  404
Rahat, pankkisaamiset ja arvopaperit  130  72  115

Yhteensä 624  447  555

VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 413 2 938 3 609

Oma pääoma 2 425 1 561 1 801
Vähemmistön osuus  16  12  14

Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaiset lainat 1 995  963 1 124

Muut pitkäaikaiset velat 148  93  115
Yhteensä 2 143 1 056 1 239

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikaiset lainat 217 -  172

Muut lyhytaikaiset velat  612  309  383

Yhteensä 829  309  555

VASTATTAVAT YHTEENSÄ 5 413 2 938 3 609

Tase
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Kassavirtalaskelma

Huhti- Huhti- Tammi- Tammi- Koko
kesäkuu kesäkuu kesäkuu kesäkuu vuosi

MEUR 2000 1999 2000 1999 1999

Liiketoiminnan kassavirta
Liikevoitto  920  84 1 010  174  387

Voitto Aerial/VoiceStream -fuusiosta - 835 - - 835 - -
Poistot  74  68  146  135  281

Maksetut tuloverot - 28 - 71 - 53 - 86 - 140

Käyttöpääoman muutos ja muut erät - 23 - 34 - 86 - 85 - 86
Yhteensä 108  47  182  138  442

Investointien kassavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit - 103 - 83 - 167 - 132 - 338

Investoinnit osakkeisiin - 315 - 3 - 834 - 16 - 410

Lainasaamisten muutos ja muut erät 166  29  73  3 - 23
Yhteensä - 252 - 57 - 928 - 145 - 771

Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos 191  185  870  175  335

Lyhytaikaisten lainojen muutos 28 - 118  45 - 135  35

Osingonjako - 87 - 61 - 87 - 61 - 61
Omien osakkeiden hankinta - 28 - - 28 - -

Yhteensä 104  6  800 - 21  309

Valuuttakurssimuutokset - -  1 -  1

Kassavarojen muutos - 40 - 4  55 - 28 - 19
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30.6.2000 31.12.1999
MEUR Nimellisarvo Tasearvo Käypä arvo Käypä arvo

Valuuttatermiinit 162 - - -

Ostetut korko-optiot  200  1  2 -

Koronvaihtosopimukset 1 954  3 - 11 - 15

Johdannaissopimuksia käytetään valuutta- ja korkoriskeiltä suojautumiseen.

30.6. 31.12.

MEUR 2000 1999

Kiinnitykset omien sitoumusten vakuudeksi 1  1

Annetut pantit
Omien sitoumusten vakuudeksi 5  5

Osakkuusyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi  (1)  91  184

Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut takaukset
Rahoituksen vakuudeksi 95  103

Muiden sitoumusten vakuudeksi 197 -

Cross-border lease -sopimuksen vastuu 225  208
Käyttövuokraussopimusten vähimmäismaksut 193  173

Muut vastuusitoumukset 450  20

Vastuusitoumukset

Johdannaissopimukset

(1) Pantattujen osakkuusyhtiöosakkeiden tasearvot. Kohteena olevien lainamäärien
mukaisesti lasketut maksimivastuut ovat yhteensä 16 MEUR (31.12.1999: 341 MEUR).
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Huhti- Huhti- Tammi- Tammi- Koko
        kesäkuu    kesäkuu kesäkuu kesäkuu Muutos, vuosi

MEUR 2000 1999 2000 1999 % 1999

Liikevaihto
Matkaviestintä

Ulkoinen liikevaihto  289  243  553  457  21  966
Konsernin sisäinen myynti 13  15  14  21 - 33  22
Yhteensä  302  258  567  478  19  988

Mediaviestintä ja uudet palvelut
Ulkoinen liikevaihto 51  37  94  71  32  140
Konsernin sisäinen myynti 19  7  27  16  69  35
Yhteensä  70  44  121  87  39  175

Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut
Ulkoinen liikevaihto

Paikallis- ja kaukopuhelut  60  63  125  129 - 3  250
Ulkomaanpuhelut 19  32  48  64 - 25  120
Datapalvelut 36  40  80  79  1  168
Vuokrajohdot 10  7  20  13  54  32
Yhteensä 125  142  273  285 - 4  570

Konsernin sisäinen myynti 47  42  115  74  55  167
Yhteensä 172  184  388  359  8  737

Laitemyynti ja muu liiketoiminta
Ulkoinen liikevaihto

Laitemyynti  26  27  51  52 - 2  114
Rakentaminen ja kunnossapito  7  6  10  12 - 17  24
Muu liiketoiminta  2  7  6  11 - 45  35
Yhteensä 35  40  67  75 - 11  173

Konsernin sisäinen myynti  54  48  83  111 - 25  298
Yhteensä  89  88  150  186 - 19  471

Konsernin sisäinen myynti - 133 - 112 - 239 - 222  8 - 522
Konserni  500  462  987  888  11 1 849

Käyttökate
Matkaviestintä  132  119  262  222  18  468
Mediaviestintä ja uudet palvelut - 57 - 12 - 88 - 11  - 700 - 47
Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut 85  48  144  91  58  200
Laitemyynti ja muu liiketoiminta - 2 - 3  2  7 - 71  47
Voitto Aerial/VoiceStream -fuusiosta  835 -  835 - -
Konserni  993  152 1 155  309  274  668

Liikevoitto
Matkaviestintä  98  88  198  161  23  345
Mediaviestintä ja uudet palvelut - 66 - 15 - 102 - 16  - 538 - 60
Kiinteän verkon puhelu- ja datapalvelut  62  21  86  38  126  98
Laitemyynti ja muu liiketoiminta - 10 - 10 - 8 - 9 11  4
Voitto Aerial/VoiceStream -fuusiosta  835 -  835 - -
Konserni  919  84 1 009  174  480  387

Liiketoiminta-alueet
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Huhti- Huhti- Tammi- Tammi- Koko

kesäkuu kesäkuu kesäkuu kesäkuu Muutos, vuosi

2000 1999 2000 1999 % 1999

Liittymämäärät kauden lopussa (kpl)

Matkaviestintä

GSM-liittymät 2 083 972 1 765 386  18 1 938 644

NMT-liittymät 151 892  262 024 - 42  197 597

Yhteensä 2 235 864 2 027 410  10 2 136 241

GSM-liittymien vaihtuvuus (% vuositasolla) 13,2 14,5 13,0 15,6 14,6

Kiinteän verkon puhelinliittymät  (1) 758 149  782 215 - 3  770 433

Liikenne ja käyttö

Matkaviestintä

Soitetut minuutit (milj. minuuttia)  933   797  1 777  1 493  19  3 169

Liittymän keskim. kuukausikäyttö (min.) 141   128   136   124  10   130

Liittymän keskim. kuukausituotto (euroa) 42,1 39,1 40,4 37,4  8 38,8

Lähetetyt tekstiviestit (milj. viestiä) 142   97   277   190  46   439

Kiinteä verkko (milj. minuuttia)

Paikallispuhelut ja verkkokorvaukset  958   957  1 973  1 945  1  3 779

Kaukopuhelut 148   168   312   347 - 10   667

Ulkomaanpuhelut 58   59   115   114  1   229

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

Muut tiedot


