
• Liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 8 % edellisvuodesta 549 milj.
euroon (510). Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu oli 10 %.

• Vertailukelpoinen käyttökate oli 183 milj. euroa (116) eli 50 % suurempi kuin
toisella neljänneksellä.

• Liiketoiminnan kassavirta oli kolmannella neljänneksellä 84 milj. euroa (86).

• Sonera myi Deutsche Telekomin osakkeita 750 milj. eurolla ja maksoi lyhytaikaisia
lainojaan.

• Tappio ennen satunnaiseriä ja veroja oli 352 milj. euroa (voitto 781) Deutsche
Telekomin osakkeiden markkina-arvon alennuttua toisesta neljänneksestä.
Nettotulos/osake oli -0,44 euroa (+1,00).

• Tammi-syyskuussa voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 453 milj. euroa (1 836)
ja nettotulos/osake oli 0,47 euroa (1,96).

• Heinä-syyskuussa kertaluonteisista eristä puhdistettu vertailukelpoinen voitto
ennen satunnaiseriä ja veroja oli kolmannella neljänneksellä 50 milj. euroa (89).

• Suomen matkaviestinnän kannattavuus jatkui hyvänä.

• Sonera aloitti toiminnan tehostamisohjelman kannattavuutensa parantamiseksi.

Soneran vertailukelpoinen käyttökate
kasvoi yli 50 % heinä-syyskuussa 2001
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Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Osavuosikatsauksessa esitetyt osakkuusyhtiöiden ja
muiden merkittävien sijoitusten tiedot perustuvat
yhtiöiltä saatuihin raportteihin tai yhtiöiden
julkistamiin pörssitiedotteisiin.

Sonera julkistaa vuoden 2001 tilinpäätöstiedotteensa
keskiviikkona 6.2.2002.

Konsernin avainluvut
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu Muutos syyskuu syyskuu vuosi

MEUR 2001 2000 % 2001 2000 2000

Liikevaihto 549 510 8 1 631 1 497 2 057

Käyttökate 147 808 -82  1 241 1 963 2 047

Liikevoitto 63 730 -91 989 1 739 1 748

Myyntivoitot ja muut kertaluonteiset erät -36 692 - 834 1 553 1 546

Osuus osakkuusyritysten tuloksista -41 45 -  -135 103 121

Voitto ennen satunnaiseriä ja veroja  -352 781 - 453 1 836 1 860
Nettotulos -325 738 - 353 1 440 1 506

Liiketoiminnan kassavirta 84 86 -2 106 268 227
Investoinnit käyttöomaisuuteen  94 93 1 266 260 430

Investoinnit osakkeisiin ja osakaslainoihin 106 3 659 -97  497 4 493 4 852

Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntitulot 768 747 3 1 943 775 786
Korollinen nettovelka

  (Deutsche Telekomin osakkeet mukaan luettuna) 3 829 4 988 -23 3 829 4 988 5 641

Oma pääoma 3 558 3 225 10 3 558 3 225 3 233

Sijoitetun pääoman tuotto (%) -13,3 49,4 - 9,9 43,7 32,9

Oman pääoman tuotto (%) -34,3 103,1 -  13,8 77,8 60,9
Omavaraisuusaste (%) 39,1 34,6 - 39,1 34,6 33,4

Nettovelkaantumisaste (%) 107,1 154,0 - 107,1 154,0 173,6

Tulos/osake (ilman satunnaiseriä) (euroa) -0,44 0,99 - 0,47 2,01 2,09

Nettotulos/osake (euroa) -0,44 1,00 - 0,47 1,96 2,05

Laimennettu nettotulos/osake (euroa) -0,44 0,98 - 0,47 1,95 2,03
Oma pääoma/osake (euroa) 4,79 4,34 10  4,79 4,34 4,35

Osakkeita keskimäärin (1 000 kpl) 742 984 742 984 -  742 984 733 544 735 917
Osakkeita keskimäärin, laimennettu (1 000 kpl) 742 984 748 034 -1 742 984 740 296 741 743

Osakkeita kauden lopussa ulkona (1 000 kpl) 742 984 742 984 - 742 984 742 984 742 984

Henkilöstö keskimäärin 10 442 10 774 -3 10 904 10 189 10 305
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Vertailukelpoinen tulos parani
kolmannella vuosineljänneksellä

Konsernin liikevaihto vuoden 2001 kolmannella
neljänneksellä oli 549 milj. euroa (510 milj. euroa
vuoden 2000 kolmannella neljänneksellä) eli nousua
edellisvuoden vastaavasta jaksosta oli 8 %. Vertailu-
kelpoisen liikevaihdon kasvu oli 10 %, jossa on
huomioitu liiketoimintojen myynnit ja hankinnat.

Kolmannen neljänneksen käyttökate oli 147 milj. euroa
(808), johon sisältyy -36 milj. euroa kertaluonteisia
eriä (+692). Kertaluonteisista eristä puhdistettu
vertailukelpoinen käyttökate oli 183 milj. euroa
(heinä-syyskuu 2000: 116 ja huhti-kesäkuu 2001: 122).
Kokonaisuudessaan liiketoiminnan kulut olivat samalla
tasolla kuin vuoden 2000 vastaavalla jaksolla. Toiseen
vuosineljännekseen verrattuna kulut vähenivät 10 %
pääasiassa kausivaihtelujen takia ja kustannus-
leikkausten ansiosta. Liikevoitto oli 63 milj. euroa
(730) ja vertailukelpoinen liikevoitto 99 milj. euroa
(38).

Soneran osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
kolmannella neljänneksellä oli -41 milj. euroa (+45).
Osakkuusyhtiötulosta heikensivät Turkcellin, Finturin
ja Group 3G:n tappiolliset tulokset. Nettorahoituskulut
olivat 8 milj. euroa (nettorahoitustuotot 6).

Kolmannen vuosineljänneksen tappio ennen
satunnaiseriä ja veroja oli 352 milj. euroa (voitto 781)
pääasiassa Deutsche Telekomin markkina-arvossa
toisen neljänneksen jälkeen tapahtuneen 366 milj.
euron arvonalentumisen takia. Kokonaisuudessaan
Soneran kirjaama voitto USA:n matkaviestinliike-
toimintojen myynnistä on tämän arvonalentumisen
jälkeen noin 1 mrd. euroa. Syyskuun lopussa Deutsche
Telekomin osakkeiden tasearvo oli 665 milj. euroa.
Kertaluonteisista eristä puhdistettu vertailukelpoinen
voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 50 milj. euroa (89).
Nettotulos/osake oli –0,44 (+1,00) ja vertailukelpoinen
nettotulos/osake oli 0,07 (0,08).

Liiketoiminnan kassavirta oli kolmannella neljänneksellä
84 milj. euroa (86). Vaikka korkokulut olivat
edellisvuotista korkeammalla tasolla, parantunut
käyttökate auttoi liiketoiminnan kassavirran
pitämisessä hyvällä tasolla.

Merkittäviä osakemyyntejä tammi-
syyskuussa

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2001 oli
1 631 milj. euroa (1 497 milj. euroa tammi-syyskuussa
2000) eli nousua edellisvuoden vastaavasta yhdeksän
kuukauden katsauskaudesta oli 9 %. Vertailukelpoisen
liikevaihdon kasvu oli 10 %, jossa on huomioitu liike-
toimintojen myynnit ja hankinnat.

Yhdeksän kuukauden käyttökate oli 1 241 milj. euroa
(1 963). Raportoituun käyttökatteeseen sisältyy
kertaluonteisia eriä yhteensä 834 milj. euroa (1 553).
Kertaluonteisista eristä puhdistettu vertailukelpoinen
käyttökate oli 407 milj. euroa (410). Liikevoitto oli
989 milj. euroa (1 739) ja vertailukelpoinen liikevoitto
155 milj. euroa (186). Suomen matkaviestinnän ja
Sonera Telecomin yhteenlaskettu kannattavuus oli
edellisvuotista parempi. Palveluliiketoimintojen
käyttökatetappio oli 217 milj. euroa (tappio 176) ja
liiketappio 253 milj. euroa (tappio 204) eli
edellisvuotista korkeampi.

Soneran osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista tammi-
syyskuussa oli -135 milj. euroa (+103) ja nettorahoitus-
kulut olivat 35 milj. euroa (6). Yhdeksän kuukauden
voitto ennen satunnaiseriä ja veroja oli 453 milj. euroa
(1 836) ja tulos/osake oli 0,47 euroa (1,96).
Tammi-syyskuun efektiivinen verokanta oli 22 % (20).

Kertaluonteisista eristä puhdistettu vertailukelpoinen
tappio ennen satunnaiseriä ja veroja oli 15 milj. euroa
(voitto 283) yhdeksältä kuukaudelta ja nettotulos/osake
oli –0,01 euroa (+0,25). Eron pääasiallinen syy oli
osakkuusyhtiöiden tappiollinen tulos yhdeksän
kuukauden katsauskaudella.

Yhdeksän kuukauden investoinnit käyttöomaisuuteen
olivat 266 milj. euroa (260). Investoinnit osakkeisiin
ja osakaslainoihin olivat 497 milj. euroa (4 493) eli
selvästi edellisvuotista alhaisemmat. Omaisuuden
myynneistä saaduilla merkittävillä myyntituloilla 1 943
milj. euroa (775) lyhennettiin lyhytaikaisia lainoja.
Korollinen nettovelka laski syyskuun lopussa 3 829
milj. euroon (31.12.2000: 5 641), kun myös jäljellä
olevien Deutsche Telekomin osakkeiden markkina-arvo
665 milj. euroa huomioidaan määrässä. Omavaraisuusaste
oli syyskuun lopussa 39,1 % (31.12.2000: 33,4) ja
nettovelkaantumisaste laski 107,1 %:iin (31.12.2000:
173,6).
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Konsernin palveluksessa oli tammi-syyskuussa
keskimäärin 10 904 henkilöä (10 189). Syyskuun
lopussa henkilöstömäärä oli 10 928, jossa on vähennystä
3 % vuoden 2000 lopusta.

Liiketoiminta-alueet

Suomen matkaviestinnän kannattavuus
jatkui hyvänä

Suomen matkaviestinnän kolmas vuosineljännes oli
erittäin hyvä ja liiketoiminta kehittyi edelleen suotuisasti
yleisen taloudellisen ilmapiirin heikkenemisestä sekä
kiristyneestä kilpailusta huolimatta. Heinä-syyskuun
liikevaihto kasvoi 8 % edellisvuoden vastaavasta
jaksosta ja oli 307 milj. euroa (284). Vertailukelpoisen
liikevaihdon muutos oli 9 %, jossa on huomioitu
Suomen Erillisverkot Oy:n myynti joulukuussa 2000.

Kolmannen neljänneksen käyttökate nousi 158 milj.
euroon (126) ja liikevoitto 126 milj. euroon (98).
Heinä-syyskuun käyttökateprosentti oli 51 (44). Kolmannen
neljänneksen kannattavuutta edellisvuotiseen verrattuna
paransivat lähinnä lisääntyneen matkapuhelinten käytön
ansiosta kasvanut liikevaihto, tiukkana jatkunut
kustannusseuranta sekä panostusten kohdentaminen
kysyntää vastaavalla tavalla.

Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 907 milj.
euroa (835). Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu oli
10 %. Käyttökate oli tammi-syyskuussa 463 milj. euroa
(393) eli 51 % liikevaihdosta (47).

Soneran matkaviestintäliittymän keskimääräinen
kuukausikäyttö nousi kolmannella neljänneksellä 149
minuuttiin (143). Keskimääräinen kuukausituotto oli
heinä-syyskuussa 40,7 euroa (41,6). Lisäarvo-
palveluiden liikevaihto kasvoi kolmannella neljännek-
sellä 25 % ja oli 35 milj. euroa.

Soneran GSM-liittymien määrä kasvoi kolmannella
neljänneksellä nettomääräisesti 37 311 ja oli katsaus-
kauden päättyessä 2 398 087. GSM-asiakasvaihtuvuus
oli heinä-syyskuun aikana vuositasolle muutettuna 9,5 %
(9,6). NMT- ja palveluoperaattoriliittymät mukaan
luettuina Soneran verkossa oli syyskuun lopussa
yhteensä 2 494 809 liittymää.

Elokuussa Sonera kertoi lopettavansa analogisen
NMT 450 –matkapuhelinverkon ylläpidon 31.12.2002.

Uusia NMT 450 -liittymiä ei enää ole avattu 15.8.2001
jälkeen. NMT-asiakkaiden määrä on laskenut viime
vuosina merkittävästi, kun valtaosa asiakkaista on
siirtynyt käyttämään Soneran GSM-palveluita. Syyskuun
lopussa Soneran NMT-liittymien määrä oli 42 681.

Sonera valitti toukokuussa Helsingin hallinto-oikeuteen
Viestintäviraston (aiempi Telehallintokeskus eli THK)
päätöksestä, jossa Viestintävirasto katsoi Soneran
hinnoitelleen matkaviestinnän yhteenliittämis-
maksujaan telemarkkinalain vastaisesti ja velvoitti
Soneraa korjaamaan hinnoitteluaan. Soneran näkemyksen
mukaan yhdysliikennehinnoittelun tulee perustua
ensisijaisesti kaupallisiin sopimusratkaisuihin. Sonera
solmi uudet yhdysliikennesopimukset Radiolinjan ja
Telia Mobilen kanssa kesäkuussa ja Suomen 2G Oy:n
kanssa elokuussa. Matkaviestintäverkko-operaattorit
ovat soveltaneet uusia yhteenliittämismaksuja 1.9.2001
alkaen. Vaikka Viestintäviraston päätöksellä ei ole
merkittäviä välittömiä vaikutuksia Soneran kannatta-
vuuteen, se hidastaa yhdessä kiristyvän kilpailun kanssa
liikevaihdon kasvua vuonna 2002.

Sonera on paketoinut ja hinnoitellut GPRS-tekniikkaan
perustuvat palvelunsa käyttökokemusten pohjalta.
Sonera toi viime vuonna markkinoille pakettikytken-
täiseen tiedonsiirtoon perustuvan palvelun ensimmäisenä
Pohjoismaissa. Palveluissa on erilaiset hinnoittelu-
mallit sekä suurkuluttajille että peruskäyttäjille.
Hinnoittelu perustuu siirtyvän datan määrään, ei
aikaveloitukseen.

Kansainvälinen matkaviestintä: Sonera
sopi Group 3G:n rahoituksen rajaamisesta

Soneran matkaviestinnän osakkuusyhtiöiden arvioitu
yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 5 % ja oli heinä-
syyskuussa 859 milj. euroa (820). Kasvua heikensi
Turkcellin liikevaihto, joka pieneni euromääräisesti 20 %
edellisvuotisesta. Näiden osakkuusyhtiöiden yhteen-
laskettu asiakasmäärä oli syyskuun lopussa arviolta
15,7 miljoonaa (31.12.2000: 13,1 ja 30.6.2001: 15,2).

Turkcellista kirjattu tulos oli heinä-syyskuussa -16 milj.
euroa (38) ja Finturista -18 milj. euroa (-). Muiden
GSM-osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu tulososuus oli
heinä-syyskuussa 18 milj. euroa (10). Koko tammi-
syyskuulta kirjattu GSM-osakkuusyhtiöiden tulos-
osuus oli –84 milj. euroa (122) ennen liikearvon
poistoja.
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Turkcellin tulosta heikentävät kuluvana vuonna
Turkin liiran devalvaation aiheuttamat valuutta-
kurssitappiot, heikentyneen kansantalouden negatiiviset
vaikutukset kulutuskysyntään sekä useat toimilupaan
ja yhteenliittämismaksuihin liittyvät kertaluonteiset
kulukirjaukset ja riita-asiat. Turkcellin asiakasmäärä
kuitenkin kasvaa heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta
huolimatta. Turkcell myös jatkaa hintojensa korottamisesta
ja kulujensa karsimista devalvaation vaikutuksia
lieventääkseen. Finturin (Turkcell 25 %, Sonera 35 %)
tulosta heikentävät kuluvana vuonna digiTV- ja
Internet-liiketoimintoihin tehtävät merkittävät
panostukset.

Heinäkuussa Turkcell järjesti uusmerkinnän nykyisille
osakkeenomistajilleen, jolla yhtiö kasvatti omaa
pääomaansa noin 175 milj. dollarilla. Sonera osallistui
uusmerkintään omistusosuutensa mukaisesti eli noin
77 milj. eurolla. Lisäksi Sonera investoi kolmannen
vuosineljänneksen aikana 26 milj. euroa Finturiin
yhtiön korottaessa osakepääomaansa.

Heinäkuussa Sonera ilmoitti myyvänsä 23,0 prosentin
omistusosuutensa Pannon GSM:ssä Telenor Mobile
Communicationsille noin 310 milj. eurolla. Kaupan
toteutuminen edellyttää lopullisen sopimuksen solmi-
mista osapuolten kesken ja Unkarin televiranomaisten
hyväksyntää.

Sonera, Telia Mobile AB ja AO Telecominvest solmivat
elokuussa sopimuksen, jolla ne yhdistävät Venäjällä
sijaitsevat matkapuhelinoperaattoriomistuksensa
muodostaakseen ensimmäisen koko Venäjän kattavan
matkapuhelinoperaattorin. Soneran omistusosuus
uudessa operaattorissa on 26 %. Fuusion arvioidaan
tapahtuvan vuoden 2002 ensimmäisen vuosineljänneksen
loppuun mennessä. Soneran tämänhetkisen arvion
mukaan yhtiön kokonaisinvestoinnit Venäjän matka-
viestinoperaattoriin ovat 20-30 milj. dollaria vuoden
2005 loppuun mennessä.

Soneran osuus Saksan ja Norjan UMTS-osakkuus-
yhtiöiden tappioista oli 16 milj. euroa kolmannella
vuosineljänneksellä ja 28 milj. euroa koko tammi-
syyskuussa. Group 3G solmi heinäkuussa Deutsche
Telekomin kanssa yhdysliikennesopimuksen, jonka
myötä Group 3G:n tulevien asiakkaiden on mahdollista
soittaa ja vastaanottaa puheluita kaikenlaisissa
verkoissa Saksan rajojen sisä- ja ulkopuolelta, kun
yhtiö aloittaa GSM/GPRS-palvelujensa tarjoamisen
E-Plusin kanssa solmiman verkkovierailusopimuksen

turvin. Lokakuussa yhtiö julkisti brandinimensä Quam.
Kaupallisen lanseerauksen arvioidaan tapahtuvan
ennen vuoden 2001 loppua.

Syyskuussa Group 3G ja E-Plus allekirjoittivat myös
sopimuksen infrastruktuurin jakamisesta ja läheisestä
yhteistyöstä Saksassa UMTS-verkkojen rakentamisessa.
Yhteistyön ansiosta Group 3G säästää arviolta yli
kolmanneksen alunperin arvioiduista verkko-
investointien kokonaiskustannuksista. Lisäksi säästöjen
arvioidaan olevan merkittäviä myös vuotuisissa
liiketoiminnan kuluissa. Sopimus on Saksassa ensimmäinen
UMTS-verkkojen rakentamisesta solmittu yhteistyö-
sopimus. Sopimus ei sulje pois mahdollisuutta vielä
uusien yhteistyökumppanien liittymisestä mukaan
verkkoyhteistyöhön.

Lokakuussa Sonera ja Group 3G:n toinen osakkeen-
omistaja Telefonica Moviles S.A. sopivat, ettei Soneralla ole
velvollisuutta lisärahoittaa Group 3G -yhtiötä.

Vaikka Group 3G:lla ei ole vielä osakkeenomistajien
hyväksymää uutta liiketoimintasuunnitelmaa, Sonera
on tehnyt arvonalentumistarkastelun noin 3,6 mrd.
euron investoinnilleen Group 3G:hen. Tarkastelun
tuloksena johto arvioi, ettei arvonalennukselle ole
perusteita 30.9.2001 tilanteessa. Tarkastelu tehtiin sekä
suomalaisen että yhdysvaltalaisen tilinpäätös-
käytännön (U.S. GAAP) mukaisesti.

Elokuussa Soneran 50-prosenttisesti omistama Norjan
UMTS-osakkuusyhtiö Broadband Mobile asetettiin
selvitystilaan ja sen liiketoiminta lakkautettiin.
Ratkaisun taustalla oli yhteisyrityksen toisen
pääomistajan Enitel ASA:n tekemä päätös vetäytyä kaikista
UMTS-hankkeistaan. Sonera kirjasi Broadband
Mobilen liiketoiminnan lopettamisesta 12 miljoonan
euron tappion kolmannen vuosineljänneksen tulokseensa.
Investoinnin ei odoteta enää aiheuttavan lisäkustannuksia
tulevaisuudessa.

Palveluliiketoimintojen käyttökatetappio
pieneni edellisvuoteen ja toiseen neljän-
nekseen verrattuna

Palveluliiketoimintojen liikevaihto kasvoi heinä-
syyskuussa 29 %  ja oli 76 milj. euroa (59). Kolmannen
neljänneksen käyttökatetappio oli 57 milj. euroa
(tappio 88) ja liiketappio 71 milj. euroa (tappio 102).
Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 29 % ja oli
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233 milj. euroa (180), käyttökatetappio 217 milj. euroa
(tappio 176 milj. euroa) ja liiketappio 253 milj. euroa
(tappio 204).

Sonera SmartTrustin heinä-syyskuun liikevaihto
kaksinkertaistui toisesta neljänneksestä ja oli 10 milj.
euroa (5). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 21 milj.
euroa (9), käyttökatetappio 43 milj. euroa (tappio 43)
ja liiketappio 45 milj. euroa (tappio 44). Sonera
SmartTrustin nykylaajuuden mukaiset proforma-
vertailuluvut vuoden 2000 tammi-syyskuulta ovat:
liikevaihto 15 milj. euroa, käyttökatetappio 53 milj.
euroa ja liiketappio 54 milj. euroa. Tulouttamaton
tilauskanta oli syyskuun lopussa noin 15 milj. euroa
(30.6.2001: 18).

Sonera Zedin liikevaihto kasvoi 40 % toisesta
neljänneksestä ja oli heinä-syyskuussa 7 milj. euroa (2).
Kolmannen neljänneksen liikevaihdosta noin 65 % tuli
Suomen ulkopuolelta. Koko tammi-syyskuun
liikevaihto oli 14 milj. euroa (5), käyttökatetappio
110 milj. euroa (tappio 59) ja liiketappio 126 milj. euroa
(tappio 61).

Sonera Info Communicationsin kolmannen neljänneksen
liikevaihto oli 14 milj. euroa. Tammi-syyskuun
liikevaihto oli 53 milj. euroa, käyttökate 8 milj. euroa
ja liikevoitto 6 milj. euroa. Heinäkuussa Sonera avasi
Ranskassa uudenlaisen numerotiedustelupalvelun, joka
yhdistää tehokkaasti sekä kotimaiset että kansainväliset
hakemistopalvelut. Lokakuussa Sonera ilmoitti
käynnistävänsä sähköisen Sonera Finder –hakemisto-
palvelun China Mobilen asiakkaille Pekingissä.

Sonera Plazan liikevaihto tammi-syyskuussa oli
39 milj. euroa, käyttökatetappio 28 milj. euroa ja
liiketappio 33 milj. euroa. Soneran internet-liittymien
määrä Suomessa oli noin 240 000. Sonera Plaza myi
Hollannin toimintonsa touko- ja kesäkuussa. Myytyjen
liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto oli 8 milj.
euroa vuonna 2000.

Sonera Juxton tammi-syyskuun liikevaihto oli 52 milj.
euroa, käyttökatetappio 14 milj. euroa ja liiketappio
20 milj. euroa. Muiden palveluiden, johon sisältyy
Soneran kaapeli-TV –liiketoiminta, useita pienempiä
palvelu ja -kehityshankkeita sekä eräitä pienempiä
palveluliiketoimintoja, liikevaihto oli tammi-syyskuussa
54 milj. euroa, käyttökatetappio 30 milj. euroa ja liike-
tappio 35 milj. euroa. Vuonna 2000 Muiden palveluiden
liikevaihto- ja kannattavuuslukuihin sisältyivät myös
sittemmin  yhtiöitetyt Sonera Info Communications, Sonera
Plaza ja Sonera Juxto.

Sonera Telecomin uudelleenorganisointi
lisää tehokkuutta ja poistaa
päällekkäisyyksiä

Sonera Telecom -liiketoiminta-alueen liikevaihto
kasvoi kolmannella neljänneksellä 2 % ja oli 255 milj.
euroa (249). Tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 3 %
ja oli 760 milj. euroa (735). Liiketoimintojen myynnit
huomioivan vertailukelpoisen liikevaihdon muutos oli
5 % sekä heinä-syyskuussa että tammi-syyskuussa.

Kolmannen neljänneksen käyttökate oli 58 milj. euroa
(90) ja liikevoitto 30 milj. euroa (55). Tammi-syyskuun
käyttökate oli 176 milj. euroa (236) ja liikevoitto 84
milj. euroa (133). Tammi-syyskuun tulokseen sisältyy
kertaluonteisia eriä 3 milj. euroa (35). Kertaluonteisista
eristä puhdistettua käyttökatetta alensivat viime
vuoteen verrattuna matkaviestimiin päätyvien ulkomaan
puheluiden nousseet kustannukset, kasvaneet
henkilöstökulut sekä panostukset uusiin tuotteisiin.

Kotimaanpuheluiden liikevaihto tammi-syyskuulta
aleni 10 % ja oli 169 milj. euroa (187). Liikevaihtoa
laskivat kaukopuheluminuuttien ja liittymämäärän
väheneminen. Ulkomaanpuheluiden liikevaihto
kasvoi 44 % ja oli 115 milj. euroa (80). Kasvua syntyi
lisääntyneestä minuuttimäärästä, matkaviestinnän
ulkomaan terminointimaksun käyttöönotosta sekä
merkittävästi kasvaneesta kansainvälisestä kauttakulku-
liikenteestä.

Datapalveluiden tammi-syyskuun liikevaihto oli
117 milj. euroa (123) ja vuokrajohtojen 42 milj. euroa
(36). Vuokrajohtojen liikevaihtoa kasvatti etenkin
Pietarin ja Moskovan välisen valokaapelin edelleenkin
voimakkaasti lisääntynyt kapasiteettimyynti.
Liikevaihdon kasvua puolestaan hillitsi datapalvelujen
ja vuokra-johtojen keskimääräisen hintatason
alentuminen edelliseen vuoteen verrattuna.

Laitemyynnin tammi-syyskuun liikevaihto oli 91 milj.
euroa (82). Rakentamisen ja kunnossapidon ulkoinen
liikevaihto oli tammi-syyskuussa 21 milj. euroa (17).

Liiketoiminta-alueen emoyhtiö Sonera Telecom Oy
yhtiöitettiin 1.7.2001. Järjestelyllä Sonera Telecom –
liiketoiminnan juridinen rakenne saatettiin vastaamaan
jo vallinnutta liiketoimintarakennetta. Sonera lisää
edelleen tehokkuutta ja poistaa tiettyjen toimintojen
päällekkäisyyksiä keskittämällä kaiken kiinteän verkon
ääni-, data- ja lisäarvopalvelutuotteiden hallinnan ja
kehityksen uuteen tuoteyksikköön, Sonera Sourceen.
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Lisäksi kaikki kiinteät verkot keskitetään Sonera
Carrieriin. Soneran arvion mukaan juridinen rakenne
saatetaan muutoksia vastaavaksi vuoden 2002 toisella
vuosineljänneksellä. Elokuussa Sonera Telecom myi
tytäryhtiönsä Geddeholm Callcenter AB:n Ruotsissa.

Kiinteän verkon palveluja Suomessa ja Baltian maissa
tarjoavien osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liittymä-
määrä oli syyskuun lopussa noin 2,6 miljoonaa
(31.12.2000: 2,4). Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto
kasvoi tammi-syyskuussa euroissa mitattuna
24 % ja oli 641 milj. euroa (519). Ostetut ja myydyt
yhtiöt huomioiva vertailukelpoinen kasvu oli 11 %.
Soneran osuus kiinteän verkon osakkuusyhtiöiden
tuloksista oli tammi-syyskuussa 23 milj. euroa (29)
ennen liikearvon poistoja. Vuoden 2000 vertailulukuun
sisältyy Lietuvos Telekomasin kertaluonteisia myynti-
voittoja.

Elokuussa Suomen Kilpailuvirasto hyväksyi kaupan,
jossa Sonera osti osan Lounais-Suomessa sijaitsevan
paikallisen puhelinyhtiön Loimaan Seudun Puhelin
Oy:n osakekannasta. Tammikuussa 2001 Sonera osti
16,7 % osuuden yhtiöstä ja nosti omistustaan 24,1 %:iin
helmikuussa. Kilpailuviraston päätökseen sisältyy ehtoja,
joiden virasto uskoo turvaavan riittävät kilpailu-
edellytykset Loimaan Puhelimen lähialueen
telemarkkinoilla. Päätöksen mukaisesti Sonera aikoo
myydä joitakin paikallisen kiinteän verkon osiaan.
Ryhmä paikallisia puhelinyhtiöitä on valittanut
päätöksestä Kilpailuneuvostolle.

Rahoitusaseman vahvistaminen
osakemyynneillä jatkui

Kolmannen neljänneksen aikana toteutetusta 33,4 milj.
Deutsche Telekomin osakkeen myynnistä Sonera sai
rahana 750 milj. euroa. Kokonaismäärästä 21,9 milj.
osaketta euroa myytiin markkinoilla heinä-elokuun
aikana keskihintaan 25,75 euroa/osake ja
kokonaismyyntitulo oli 565 milj. euroa. Myynti
toteutettiin sen jälkeen, kun Deutsche Telekom vapautti
Soneran määrää koskeneista myyntirajoituksista ja
tehtiin vähitellen aiheuttamatta markkinahäiriöitä
Deutsche Telekomin osakekurssiin. Syyskuussa Sonera
myi 11,5 milj. osaketta markkinoilla keskihintaan
16,12 euroa/osake kokonaismyyntitulon ollessa

185 milj. euroa. Myynneistä kirjattiin nettomääräisesti
76 milj. euroa myyntitappiota kolmannelle
neljännekselle, koska osakkeet kirjattiin alunperin
kurssiin 24,60 euroa/osake Soneran saatua toukokuussa
osakkeet vastikkeena osuuksistaan VoiceStream
Wireless Corporation ja Powertel, Inc. –yhtiöissä.

Toteutettujen myyntien jälkeen Soneralla on yhä noin
38,6 milj. Deutsche Telekomin osaketta, joiden myynti-
rajoitus poistuu 1.12.2001. Osakkeita käsitellään
taseessa lyhytaikaisena sijoituksena ja ne on kirjattu
30.9.2001 markkina-arvoonsa 665 milj. euroa eli
17,20 euroa/osake. Markkina-arvon alentuminen
toisesta neljänneksestä on kirjattu kuluksi Soneran
kolmannen neljänneksen tulokseen. Osakkeiden
markkina-arvo 19.10.2001 oli noin 672 milj. euroa.

Kun jäljellä olevat Deutsche Telekomin osakkeet
huomioidaan tämänhetkiseen markkina-arvoonsa,
Soneran saama kokonaismyyntivoitto Aerialin,
VoiceStreamin ja Powertelin myynnistä on noin 1 mrd.
euroa. Myyntivoitosta kirjattiin 835 milj. euroa jo
vuonna 2000, kun Aerial fuusioitui VoiceStreamin
kanssa. Loppuosa myyntivoitoista kirjattiin vuoden
2001 toisella neljänneksellä ja niiden määrää pienentää
osittain kolmannelle neljännekselle kirjattu Deutsche
Telekomin osakkeen arvon alentuminen. Myynneistä
on tähän mennessä saatu rahana yhteensä noin 1.5 mrd.
euroa, jonka lisäksi Soneralla on edelleen noin
38,6 milj. Deutsche Telekomin osaketta.

Korollinen nettovelka oli syyskuun lopussa 3 829 milj.
euroa (31.12.2000: 5 641), kun myös jäljellä olevat
Deutsche Telekomin osakkeet sisällytetään laskelmaan.
Ilman Deutsche Telekomin osakkeita korollinen netto-
velka oli syyskuun lopussa 4 494 milj. euroa eli
628 milj. euroa alempi kuin 30.6.2001. Kassavarat ja
lyhytaikaiset sijoitukset olivat syyskuun lopussa
1 082 milj. euroa (417 milj. euroa, mikäli Deutsche
Telekomin osakkeiden markkina-arvoa ei oteta huomioon).

Soneran lyhytaikaisten lainojen määrä oli syyskuun
lopussa 314 milj. euroa ja seuraavan kahdentoista
kuukauden aikana erääntyvien pitkäaikaisten lainojen
määrä oli 814 milj. euroa. Sonera aikoo rahoittaa
lainojen lyhennykset kassavaroillaan sekä omaisuuden
myynneillä, mukaan lukien Deutsche Telekomin
osakkeet ja Pannon GSM:n osakkeet. Sonera aikoo
tarpeen mukaan myydä myös muita ydinliiketoimintoihin
kuulumattomia sijoituksiaan ja liiketoimintojaan.
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Sonera nosti heinäkuussa 1 330 milj. euron vaihtuva-
korkoisen kolmen vuoden pitkäaikaisen lainan, josta
Sonera sopi kesäkuussa kansainvälisen pankkiryhmittymän
kanssa. Lainan muuttuva korko perustuu Soneran
luottoluokitukseen ja on tällä hetkellä Euribor + 1,25 %.
Sonera lyhensi lainan nostosta saamillaan varoilla
lyhytaikaisia lainojaan.

Luottoluokituslaitos Standard & Poor’s laski heinäkuun
alussa Soneran pitkäaikaisen luottoluokituksen luokasta
A- luokkaan BBB ja lyhytaikaisen A-2:sta A-3:een sekä
totesi molempien luokitusten näkymän olevan
negatiivisen. Samalla Standard & Poor’s poisti Soneran
tarkkailulistaltaan. Luokituslaitos Moody’s laski elo-
kuussa Soneran lyhytaikaisten luottojen luokituksen
Prime-2:sta Prime-3:een ja poisti sen tarkkailulistaltaan.
Pitkäaikaisten luottojen luokituksen Baa2 Moody’s jätti
tarkkailulistalleen.

Soneran osake

Soneran osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä
kolmannella vuosineljänneksellä 172 milj. kappaletta
(155), vaihtoarvoltaan yhteensä 892 milj. euroa (6 219).
Nasdaqissa osakkeita vaihdettiin kolmannella neljän-
neksellä 4 milj. kappaletta (18), vaihtoarvoltaan
yhteensä 20 milj. dollaria (685).

Sonera Oyj:n osakkeen päätöskurssi Helsingin
Pörssissä kolmannen vuosineljänneksen ensimmäisenä
pörssipäivänä oli 9,15 euroa ja viimeisenä pörssipäivänä
2,98 euroa. Kolmannen neljänneksen alin kaupanteko-
kurssi Helsingin Pörssissä oli 2,75 euroa, ylin
9,50 euroa ja tehtyjen kauppojen keskikurssi
5,20 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli syyskuun
lopussa 2 216 milj. euroa.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevaa osakeanti-
valtuutusta. Hallituksella on valtuutus enintään
2 miljoonan Sonera Oyj:n osakkeen hankkimiseen
markkinoilta. Syyskuun lopussa yhtiön hallussa oli
550 000 omaa osaketta.

Sonera tehostaa toimintojaan kilpai-
lukykynsä säilyttämiseksi

Elokuussa Sonera ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut
useimmissa yksiköissään päällekkäisyyksien
karsimiseksi, toiminnan tehostamiseksi ja vastatakseen
telekommunikaatiotoimialan heikentyneisiin taloudellisiin
näkymiin. Yt-neuvottelujen tuloksena noin 500
työntekijää irtisanottiin. Lisäksi noin 700 työtehtävää
vähenee määräaikaisten työsuhteiden päättymisillä,
konsernin sisällä uusiin työtehtäviin siirtymisillä sekä
henkilöstön muun vaihtuvuuden kautta. Lopputuloksena
Soneran henkilöstömäärä vähenee noin 1 200
työntekijällä.

Sonera arvioi, että henkilöstövähennyksen vuosittainen
kustannussäästövaikutus on noin 50-60 milj. euroa
tulevina vuosina. Sonera kirjasi vähennysohjelmaa
varten kolmannelle vuosineljännekselle 13 milj. euron
kuluvarauksen.

Uusi toimitusjohtaja aloittaa

Sonera Oyj:n hallitus nimitti elokuussa yhtiön uudeksi
toimitusjohtajaksi Harri Koposen 1.10.2001 alkaen.
Koponen siirtyy Soneralle teleyhtiö Ericssonin
palveluksesta, missä hän vastasi Pohjois-Amerikan
markkina-alueen kuluttajatuotedivisioonasta tehtävä-
nimikkeellä Executive Vice President & General
Manager. Aimo Eloholma jatkaa yhtiön varatoimitus-
johtajana ja vastaa Soneran operatiivisen liiketoiminnan
johtamisesta.

Soneran edellinen toimitusjohtaja Kaj-Erik Relander
erosi yhtiön palveluksesta 1.8.2001 lukien.
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Koko vuoden tulosnäkymät hieman
aiemmin arvioitua paremmat

Nykyisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta
Soneran liikevaihdon kasvu jatkuu hyvänä. Konsernin
liikevaihdon kasvun arvioidaan kuitenkin jäävän
hieman edellisvuotista tasoa alemmas. Konsernin
vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan euromääräisesti
kasvavan vuoteen 2000 verrattuna ja vertailukelpoisen
käyttökateprosentin arvioidaan olevan samalla tasolla
kuin vuonna 2000. Toiminnan tehostamiseen ja
kustannusrakenteeseen kiinnitetään myös jatkossa
erityistä huomiota.

Suomen matkaviestinnän koko vuoden 2001 suhteellisen
kannattavuuden arvioidaan ylittävän edellisvuotinen
taso. Palveluliiketoimintojen käyttökatetappion
arvioidaan vuonna 2001 hieman pienenevän edellisvuoteen
verrattuna. Sonera Telecomin koko vuoden kannattavuuden
arvioidaan jäävän hieman edellisen vuoden tason
alapuolelle.

Soneran osakkuusyhtiötulokseksi arvioidaan kuluvana
vuonna selvästi alle 300 milj. euroa tappiota aiemmin
arvioidun noin 350 milj. euron tappion sijaan. Lopullinen
tulosvaikutuksen määrä on pääasiassa riippuvainen
Soneran Turkin sijoitusten tulososuudesta.

Merkittävistä lainanlyhennyksistä huolimatta rahoituskulut
kasvavat edellisvuoteen verrattuna. Sonera ei aio
tehdä merkittävästi lainamäärää lisääviä osakesijoituksia.
Lisäksi Sonera jatkaa omaisuuden myyntiohjelmaansa
ja velan lyhennysohjelmaansa aiemmin ilmoitetun
mukaisesti.

Tähän tiedotteeseen sisältyy tulevaisuudennäkymiin liittyviä lausumia, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja vaan lausumia tulevaisuuden odotuksista.
Sonera uskoo, että näiden lausumien taustalla olevat odotukset perustuvat perusteltuihin oletuksiin. Näihin lausumiin sisältyy kuitenkin riskejä ja
epävarmuustekijöitä. Useat merkittävät syyt saattavat aiheuttaa todellisten tulosten merkittävän poikkeamisen tässä esitetyistä tulevaisuudennäkymiin
liittyvistä lausumista. Nämä lausumat kuvaavat tämänhetkistä käsitystä eikä Sonera sitoudu päivittämään niitä uuden tiedon tai tulevaisuuden tapahtumien
valossa muutoin kuin lakisääteisen ilmoitusvelvollisuutensa kautta.

Kannattavuus paranee merkittävästi
vuonna 2002

Sonera arvioi konsernin liikevaihdon kasvun olevan
lyhyellä aikavälillä enintään viisi prosenttia ja pitkällä
aikavälillä alle kymmenen prosenttia. Konsernin
käyttökateprosentin yhtiö arvioi palaavan lyhyellä
aikavälillä hieman yli 30 prosentin tasolle ja pitkällä
aikavälillä noin 35 prosentin tasolle.

Tilivuoden 2002 käyttökatteen Sonera arvioi kasvavan
yli kolmanneksen koko vuoden 2001 käyttökateluvusta.
Saavuttaakseen tämän tavoitteen Sonera aikoo rajoittaa
Palveluliiketoimintojensa käyttökatetappion enintään
40 milj. euroon vuonna 2002, jonka jälkeen käyttökate
saavuttaa nollatason.

Helsingissä 22.10.2001

SONERA OYJ
Hallitus
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Tuloslaskelma
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu syyskuu syyskuu Muutos vuosi
MEUR 2001 2000 2001 2000 % 2000

Liikevaihto 549 510 1 631 1 497 9 2 057

Liiketoiminnan muut tuotot 9 700 911 1 570 -42 1 589
Palvelu- ja tavaraostot -173 -171 -523 -472 11 -671
Henkilöstökulut -112 -108 -384 -322 19 -445
Muut liiketoiminnan kulut -126 -123 -394 -310 27 -483
Poistot (1) -84 -78 -252 -224 13 -299

Liikevoitto 63 730 989 1 739 -43 1 748

Osuus osakkuusyritysten tuloksista -41 45 -135 103 -231 121
Rahoitusomaisuusarvopaperien myynnit
  ja arvonalennukset -366 - -366 - -
Rahoitustuotot ja -kulut -8 6 -35 -6 483 -9

Voitto ennen tuloveroja, vähemmistön
osuutta ja satunnaiseriä -352 781 453 1 836 -75 1 860

Tuloverot 28 -49 -100 -362 -72 -318
Vähemmistön osuus -1 - - 1 -1

Voitto ennen satunnaiseriä -325 732 353 1 475 -76 1 541

Laskentakäytännön muutosten kumulatiivinen
vaikutus voittovaroihin  (2) - 6 - -35 -35

Nettotulos -325 738 353 1 440 -75 1 506

Osakkeiden keskimääräinen lkm (1 000 kpl) 742 984 742 984 742 984 733 544 1 735 917
Laimennettu keskimääräinen lkm (1 000 kpl) 742 984 748 034 742 984 740 296 - 741 743

Tulos/osake ennen satunnaiseriä (euroa) -0,44 0,99 0,47 2,01 -77 2,09
Laskentakäytännön muutosten vaikutus (euroa) - 0,01 - -0,05 -0,04
Tulos/osake (euroa) -0,44 1,00 0,47 1,96 -76 2,05
Laimennettu tulos/osake (euroa) -0,44 0,98 0,47 1,95 -76 2,03

Käyttökate  (3) 147 808 1 241 1 963 -37 2 047
Merkittävät kertaluontoiset tuotot ja kulut -36 692 834 1 553 -46 1 546
Vertailukelpoinen käyttökate 183 116 407 410 -1 501
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti (%) 33 23 25 27 24

(1) Sonera kirjasi vuonna 2000 tekemänsä Acrossin ja iD2:n yritysostot Suomen kirjanpitolautakunnan tulkinnan 1591/1999 mukaisesti. Mikäli yritysostojen hankinta-
menot olisi arvostettu käypään arvoon, Sonera olisi kirjannut konserniliikearvon poistoja 52 milj. euroa tammi-syyskuussa 2001 (90 milj. euroa tammi-syyskuussa
2000 ja 852 milj. euroa koko tilikaudelta 2000, sisältäen arvonalennuspoiston 704 milj. euroa). Konserniliikearvon poistot sekä vuoden 2000 viimeiselle
neljännekselle kirjattu arvonalennuspoisto perustuvat Soneran laatimiin Yhdysvaltain laskentakäytännön mukaisiin tilinpäätöslukuihin, jotka on raportoitu Soneran
“Form 20-F” -vuosikertomuksessa vuodelta 2000.

(2) Vuonna 2000 laskentakäytännön muutokset koostuivat ensimmäiselle neljännekselle kirjatusta Turkcellin yhdistelymenetelmän muutoksen kumulatiivisesta
vaikutuksesta -41 milj. euroa ja kolmannella neljänneksellä käyttöönotetun korkomenojen aktivointimenetelmän kumulatiivisesta vaikutuksesta +6 milj. euroa.

(3) Käyttökate lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot.
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Vertailukelpoinen tuloslaskelma ilman kertaluonteisia eriä
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu syyskuu syyskuu Muutos vuosi

MEUR 2001 2000 2001 2000 % 2000

Liikevaihto 549 510 1 631 1 497 9 2 057

Liiketoiminnan muut tuotot 8 8 20 17 18 25

Palvelu- ja tavaraostot -173 -171 -523 -472 11 -671

Henkilöstökulut -96 -108 -366 -322 14 -445
Muut liiketoiminnan kulut -105 -123 -355 -310 15 -465

Poistot -84 -78 -252 -224 13 -299

Liikevoitto 99 38 155 186 -17 202

Osuus osakkuusyritysten tuloksista -41 45 -135 103 -231 121
Rahoitustuotot ja -kulut -8 6 -35 -6 483 -9

Voitto ennen tuloveroja, vähemmistön
osuutta ja satunnaiseriä 50 89 -15 283 -105 314

Tuloverot 5 -28 6 -98 -106 -82
Vähemmistön osuus -1 - - 1 -1

Nettotulos 54 61 -9 186 -105 231

Tulos/osake (euroa) 0,07 0,08 -0,01 0,25 -105 0,31

Laimennettu tulos/osake (euroa) 0,07 0,08 -0,01 0,25 -105 0,31

Käyttökate 183 116 407 410 -1 501

Vertailukelpoisesta tuloslaskelmasta on jätetty pois

seuraavat kertaluonteiset erät:

Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntivoitot 1 692 891 1 553 1 564

Saneerauskustannukset -16 - -18 - -

Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntitappiot,
  sekä osakkeiden arvonalennukset -21 - -39 - -18

Rahoitusomaisuusarvopaperien myynnit

  ja arvonalennukset -366 - -366 - -
Kertaluonteisten erien verovaikutukset 23 -21 -106 -264 -236

Laskentakäytännön muutosten kumulatiivinen

  vaikutus voittovaroihin - 6 - -35 -35

Yhteensä -379 677 362 1 254 1 275

Vertailukelpoisen tuloslaskelman tuottoja tai kuluja ei ole oikaistu myytyjen ja hankittujen liiketoimintojen vaikutuksilla.
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Tase
30.9. 30.9. 31.12.

MEUR 2001 2000 2000

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset
  sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet 110 81 116
Aineelliset hyödykkeet 1 280 1 191 1 265

Pitkäaikaiset sijoitukset ja saamiset (1) 5 874 4 527 4 779

Yhteensä 7 264 5 799 6 160

Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus 38 45 40
Lyhytaikaiset lainasaamiset (1) 66 2 730 2 817

Muut lyhytaikaiset saamiset 725 499 601

Rahoitusomaisuusarvopaperit (2) 1 005 235 68
Rahat ja pankkisaamiset 77 78 88

Yhteensä 1 911 3 587 3 614

VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 175 9 386 9 774

Oma pääoma 3 558 3 225 3 233
Vähemmistön osuus 16 14 16

Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaiset lainat 3 783 1 750 1 842

Muut pitkäaikaiset velat 69 174 171

Yhteensä 3 852 1 924 2 013

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikaiset lainat 314 3 551 3 848
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuus 814 - 107

Muut lyhytaikaiset velat 621 672 557

Yhteensä 1 749 4 223 4 512

VASTATTAVAT YHTEENSÄ 9 175 9 386 9 774

(1) Pitkäaikaisiin sijoituksiin ja saamisiin sisältyy myös osakaslainasaatava 2 719 milj. euroa Saksan UMTS-osakkuusyhtiöltä,
koska osakaslaina aiotaan konvertoida asteittain omaksi pääomaksi. Vertailuvuissa 30.9.2000 ja 31.12.2000 osakaslaina sisältyy
lyhytaikaisiin lainasaamisiin.

(2) Rahoitusomaisuusarvopapereihin sisältyvät myös Deutsche Telekomin osakkeet, koska Sonera aikoo myydä osakkeet ja käyttää
varat lyhytaikaisten lainojensa takaisinmaksuun. Osakkeiden tasearvo ja käypä arvo 30.9.2001 oli  665  milj. euroa.
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Kassavirtalaskelma
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu syyskuu syyskuu vuosi

MEUR 2001 2000 2001 2000 2000

Liiketoiminnan kassavirta
Nettotulos -325 738 353 1 440 1 506
VoiceStreamin ja Powertelin osakkeiden myyntivoitto 1 - -595 - -

TietoEnatorin osakkeiden myyntivoitto - - -286 - -

Rahoitusomaisuusarvopaperien myynnit ja arvonalennukset 378 - 378 - -
Voitto Aerial/VoiceStream-fuusiosta - - - -835 -835

Turkcellin osakkeiden myyntivoitto - -680 - -680 -680

Poistot 84 78 252 224 299
Käyttöpääoman muutos ja muut erät -54 -50 4 119 -63

Yhteensä 84 86 106 268 227

Investointien kassavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit -94 -93 -266 -260 -430

Investoinnit osakkeisiin ja osakaslainoihin -106 -3 659 -497 -4 493 -4 852
Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myynti 768 747 1 943 775 786

Lainasaamisten muutos ja muut erät -225 -172 -342 -127 -76

Yhteensä 343 -3 177 838 -4 105 -4 572

Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos 1 579 -246 2 501 624 825
Lyhytaikaisten lainojen muutos -2 010 3 322 -3 388 3 367 3 684

Osingonjako - - -67 -87 -87

Omien osakkeiden hankinta - - - -28 -28
Yhteensä -431 3 076 -954 3 876 4 394

Valuuttakurssimuutokset -3 - -1 1 1
Kassavarojen muutos -7 -15 -11 40 50
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Rahoitustuotot ja -kulut
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu syyskuu syyskuu vuosi
MEUR 2001 2000 2001 2000 Muutos 2000

Osinkotuotot - 3 12 21 -9 21
Korkotuotot 43 21 139 30 109 82

Korkokulut -70 -37 -228 -77 -151 -155

Aktivoidut korkokulut 13 6 40 6 34 20
Muut rahoitustuotot ja -kulut 3 8 1 10 -9 23

Kurssivoitot ja -tappiot 3 5 1 4 -3 -

Yhteensä -8 6 -35 -6 -29 -9

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu syyskuu syyskuu vuosi

MEUR 2001 2000 2001 2000 Muutos 2000

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. -16 38 -49 103 -152 130

Fintur Holdings B.V. -18 - -78 - -78 -13
Aerial Communications, Inc. - - - -12 12 -12

Muut GSM-operaattorit 18 10 43 31 12 42

UMTS-osakkuusyhtiöt -16 - -28 - -28 -2
Kiinteän verkon operaattorit 7 10 23 29 -6 38

Muut osakkuusyhtiöt -2 4 -2 8 -10 4

Liikearvon poistot -14 -17 -44 -56 12 -66
Yhteensä -41 45 -135 103 -238 121
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Vastuusitoumukset
30.9. 31.12.

MEUR 2001 2000

Annetut pantit
  Omien sitoumusten vakuudeksi 6 5

  Osakkuusyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi   (1) 25 8

Osakkuusyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi annetut takaukset 51 85
Muiden puolesta annetut takaukset

  Xfera Móviles S.A:n puolesta 428 428

  Ipse 2000 S.p.A:n puolesta 206 193
Käyttövuokraussopimusten vähimmäismaksut 260 195

Muut vastuusitoumukset 31 6

(1) Pantattujen osakkuusyhtiöosakkeiden tasearvot. Kohteena olevien lainamäärien mukaisesti lasketut maksimivastuut ovat yh-
teensä 21 milj. euroa (31.12.2000 alle miljoona euroa).

Oman pääoman muutokset
Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu vuosi

MEUR 2001 2000 2000

Oma pääoma 1.1. 3 233 1 801 1 801

Osakeannit - 11 11
Osingonjako -67 -87 -87

Omien osakkeiden hankinta - -28 -28

Muuntoerot 39 88 30
Nettotulos 353 1 440 1 506

Oma pääoma 30.9./31.12. 3 558 3 225 3 233

Johdannaissopimukset
30.9. 31.12.
2001 2000

MEUR Nimellisarvo Tasearvo Käypä arvo Käypä arvo

Valuuttatermiinit 103 - - -9
Koronvaihtosopimukset 2 224 28 40 36

Ostetut korko-optiot 300 1 - 1

Johdannaissopimuksia käytetään valuutta- ja korkoriskeiltä suojautumiseen.
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Liiketoiminnat
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu syyskuu syyskuu Muutos vuosi
MEUR 2001 2000 2001 2000 % 2000

Liikevaihto
Suomen matkaviestintä 307 284 907 835 9 1 134
Kansainvälinen matkaviestintä -1 3 3 3 n/a 5

Palveluliiketoiminnat
  Sonera SmartTrust 10 5 21 9 133 18
  Sonera Zed 7 2 14 5 180 7
  Sonera Info Communications 14 n/a 53 n/a n/a n/a
  Sonera Plaza 11 n/a 39 n/a n/a n/a
  Sonera Juxto 18 n/a 52 n/a n/a n/a
  Muut palvelut (1) 16 52 54 166 -67 229
  Yhteensä 76 59 233 180 29 254

Sonera Telecom
  Paikallis- ja kaukopuhelut 54 62 169 187 -10 247
  Ulkomaanpuhelut 42 22 115 80 44 109
  Datapalvelut 38 43 117 123 -5 165
  Vuokrajohdot 15 16 42 36 17 52
  Laitemyynti 35 31 91 82 11 125
  Rakentaminen ja kunnossapito 8 7 21 17 24 34
  Konsernimyynti ja muut tuotteet 63 68 205 210 -2 288
  Yhteensä 255 249 760 735 3 1 020

Muu toiminta 34 23 79 64 23 85
Konsernin sisäinen myynti -122 -108 -351 -320 -10 -441
Konserni 549 510 1 631 1 497 9 2 057

Käyttökate
Suomen matkaviestintä 158 126 463 393 18 543
Kansainvälinen matkaviestintä -18 678 573 1 504 -62 1 502
Palveluliiketoiminnat
  Sonera SmartTrust -7 -19 -43 -43 - -65
  Sonera Zed -33 -35 -110 -59 -86 -102
  Sonera Info Communications 1 n/a 8 n/a n/a n/a
  Sonera Plaza -8 n/a -28 n/a n/a n/a
  Sonera Juxto -4 n/a -14 n/a n/a n/a
  Muut palvelut (1) -6 -34 -30 -74 -59 -136
  Yhteensä -57 -88 -217 -176 -23 -303
Sonera Telecom 58 90 176 236 -25 300
Muu toiminta 6 2 246 6 5
Konserni 147 808 1 241 1 963 -37 2 047

Liikevoitto
Suomen matkaviestintä 126 98 368 301 22 414
Kansainvälinen matkaviestintä -17 678 573 1 504 -62 1 502
Palveluliiketoiminnat
  Sonera SmartTrust -8 -19 -45 -44 -2 -66
  Sonera Zed -39 -37 -126 -61 -107 -107
  Sonera Info Communications - n/a 6 n/a n/a n/a
  Sonera Plaza -9 n/a -33 n/a n/a n/a
  Sonera Juxto -6 n/a -20 n/a n/a n/a
  Muut palvelut (1) -9 -46 -35 -99 65 -162
  Yhteensä -71 -102 -253 -204 -24 -335
Sonera Telecom 30 55 84 133 -37 162
Muu toiminta -5 1 217 5 5
Konserni 63 730 989 1 739 -43 1 748

(1) Vuonna 2000 “Muihin palveluihin” sisältyivät myös Sonera Info Communicationsin, Sonera Plazan ja Sonera Juxton liiketoiminnat.
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Muut tiedot
Heinä- Heinä- Tammi- Tammi- Koko

syyskuu syyskuu syyskuu syyskuu Muutos vuosi

2001 2000 2001 2000 % 2000

Liittymämäärät kauden lopussa (kpl)

Suomen matkaviestintä
  GSM-liittymät (1) 2 398 087 2 179 564 10 2 281 916

  NMT-liittymät 42 681 114 616 -63 55 863

  Yhteensä 2 440 768 2 294 180 6 2 337 779

  Palveluoperaattorien liittymät Soneran verkossa 54 041 n/a 26 783

  GSM-asiakasvaihtuvuus (% vuositasolla) (2) 9,5 9,6 9,7 9,7 9,7

Suomen kiinteän verkon puhelinliittymät (3) 760 083 774 505 -2 771 469

Liikenne ja käyttö
Suomen matkaviestintä
  Soitetut minuutit (milj. minuuttia) 1 087 969 3 137 2 746 14 3 724

  Liittymän keskim. kuukausikäyttö (min.) 149 143 146 139 5 139

  Liittymän keskim. kuukausituotto (euroa) 40,7 41,6 40,7 40,9 0 40,4
  Lähetetyt tekstiviestit (milj. viestiä) 185 157 541 434 25 618

  Liittymästä lähetetyt tekstiviestit keskim.

    kuukaudessa 26 25 26 24 8 25
  Tekstiviestien käyttöaktiivisuus keskim.

    kuukaudessa (% asiakkaista) 72 69 71 68 68

  Sisältöpalvelujen käyttöaktiivisuus keskim.
    kuukaudessa (% asiakkaista) 33 32 33 32 32

Suomen kiinteä verkko (milj. minuuttia)
  Paikallispuhelut ja verkkokorvaukset 900 913 2 921 2 886 1 3 874

  Kaukopuhelut 118 137 390 449 -13 588

  Ulkomaanpuhelut 57 56 174 171 2 230

(1) Ei sisällä palveluoperaattoriliittymiä.

(2) Ei sisällä tapauksia, joissa liittymän omistaja vaihtuu käyttäjän pysyessä samana.

(3) ISDN-liittymät on laskettu kahdeksi tavalliseksi liittymäksi ja 2 Mbps -liittymät 30 tavalliseksi liittymäksi. Vuoden 2000 luvut on korjattu vastaamaan vuoden
2001 alussa käyttöönotettua tilastointikäytäntöä.
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Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat

Soneran pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen kokonaismää-
rä 30.9.2001 oli 4 911 milj. euroa. Kaikkien lainojen
keskikorko oli noin 5,2 %.

Pitkäaikaiset lainat

• 100 milj. euron syndikoitu laina; erääntyy
10.12.2001; vaihtuvakorkoinen, sidottu LIBOR:iin
(30.9.2001: 4,55 %).

• 200 milj. euron laina; erääntyy kuukausittain
alkaen 31.1.2002 ja päättyen 31.5.2002;
vaihtuvakorkoinen, sidottu EIB:n viitekorkoon
(30.9.2001: 4,17 %). Sonera ilmoitti EIB:lle
5.10.2001 maksavansa lainan takaisin ennen alku-
peräistä erääntymisaikataulua, joka olisi alkanut
2004 ja päättynyt 2009.

• 50 milj. euron laina; erääntyy 11.12.2003;
vaihtuvakorkoinen, sidottu Euriboriin (30.9.2001:
4,41 %).

• 1 330 milj. euron laina erääntyy 16.7.2004;
vaihtuvakorkoinen, sidottu Euriboriin sekä Soneran
pitkäaikaisiin luottokelpoisuusluokituksiin
(30.9.2001: 5,74 %). Mikäli Standard & Poor’sin
tai Moody’sin Soneralle antama pitkäaikainen
luottokelpoisuusluokitus laskee alle “investment
grade” -tason, laukaisee tämä ennenaikaisen
takaisinmaksun 30 päivän kuluessa siitä, kun
Sonera on ilmoittanut lainan agenttipankille
luottokelpoisuusluokituksen laskusta.

• 86 milj. euron pankkilainat; erääntyvät 6.11.2008;
vaihtuvakorkoiset, sidottu LIBOR:iin (30.9.2001:
4,92 %).

• 153 milj. euron syndikoitu valmiusluottolimiitti;
erääntyy puolivuotiserissä 17.3.2002 – 17.3.2004;
vaihtuvakorkoinen, sidottu LIBOR:iin (30.9.2001:
4,82 %). Limiitti oli täysin nostettuna 30.9.2001.

• 511 milj. euron syndikoitu valmiusluottolimiitti;
erääntyy puolivuotiserissä 27.4.2003 – 27.4.2005;
vaihtuvakorkoinen, sidottu LIBOR:iin (30.9.2001:
4,45 %). Limiitti oli täysin nostettuna 30.9.2001.

LIITE: SONERAN LAINAKANTA

3 000 milj. euron joukkovelkakirjalaina-
ohjelma (EMTN)

Edellisten pitkäaikaisten lainojen lisäksi Soneralla on
käytössä 3 000 milj. euron joukkovelkakirjalaina-
ohjelma, jonka puitteissa yhtiö on laskenut liikkeelle
2 200 milj. euron joukkovelkakirjalainat:

• 300 milj. euron joukkovelkakirjalaina; erääntyy
16.4.2009; kiinteä korko 4,625 %.

• 1 000 milj. euron joukkovelkakirjalaina; erääntyy
15.3.2005; kiinteä korko 5,625 %.

• 200 milj. euron joukkovelkakirjalaina; erääntyy
17.2.2003; kiinteä korko 5,13 %.

• 500 milj. euron joukkovelkakirjalaina, erääntyy
15.8.2002; vaihtuvakorkoinen (30.9.2001: 4,96 %)

• 150 milj. euron joukkovelkakirjalaina; erääntyy
15.5.2002; kiinteä korko 5,50 %.

• 50 milj. euron nollakuponkijoukkovelkakirjalaina;
erääntyy 16.11.2001; (tuotto 5,51 %).

500 milj. euron ulkomainen yritys-
todistusohjelma (ECP) sekä 500 milj.
euron kotimainen yritystodistusohjelma

• 74 milj. euroa ECP -ohjelman puitteissa liikkeelle
laskettuja yritystodistuksia eri valuutoissa; erään-
tyvät 9.10.2001 - 15.1.2002; keskimääräinen
korko 4,14 %.

• 101 milj. euroa kotimaisen  yritystodistusohjelman
puitteissa liikkeelle laskettuja yritystodistuksia;
erääntyvät 2.10.2001 – 7.3.2002; keskimääräinen
korko 4,78 %.

Muut lainat

• 88 milj. euron laina (alunperin 3 250 milj. euroa);
erääntyy 25.10.2001; vaihtuvakorkoinen, sidottu
Euriboriin (30.9.2001: 4,66 %).

• Muita lainajärjestelyjä yhteensä 18 milj. euroa
30.9.2001.
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Lainojen takaisinmaksuohjelma seuraavan 12 kuukauden aikana
30.9.2001 30.9.2001

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
MEUR lainat lainat Yhteensä

Lokakuu 2001 - 131 131

Marraskuu 2001 - 106 106
Joulukuu 2001 100 62 162

Tammikuu 2002 - 5 5

Helmikuu 2002 - - -
Maaliskuu 2002 31 10 41

Huhtikuu 2002 - - -

Toukokuu 2002 150 - 150
Kesäkuu 2002 1 - 1

Heinäkuu 2002 - - -

Elokuu 2002 500 - 500
Syyskuu 2002 32 - 32

Yhteensä 814 314 1 128

Lainojen takaisinmaksuohjelma vuositasolla
30.9.2001 30.9.2001

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
MEUR lainat lainat Yhteensä

2001 (loka-joulukuu) 100 299 399

2002 714 15 729
2003 532 - 532

2004 1 598 - 1 598

2005 1 135 - 1 135
2006 33 - 33

2007 33 - 33

2008 119 - 119
2009 333 - 333

Yhteensä 4 597 314 4 911

Sonera on päättänyt 30.9.2001 jälkeen maksaa ennenaikaisesti takaisin EIB:n lainan 200 milj. euroa tasaerissä tammi-toukokuussa
2002. Alkuperäisen lainasopimuksen mukaan laina olisi erääntynyt puolivuotiserissä vuosina 2004-2009. Laina on esitetty 30.9.2001
taseessa ja ylläolevissa taulukoissa alkuperäisten erääntymisajankohtien mukaan.

Lainakannan jakautuminen
30.9. 31.12.

MEUR 2001 2000

Lainat rahoituslaitoksilta 2 536 3 899
Joukkovelkakirjalainat 2 200 1 300

Ulkomaiset yritystodistukset 74 340

Suomalaiset yritystodistukset 101 258
Yhteensä 4 911 5 797

LIITE: SONERAN LAINAKANTA


