
• Vertailukelpoinen käyttökate nousi 87 % 191 milj. euroon (102) pääosin
Palveluliiketoimintojen merkittävästä parantumisesta johtuen. Suomen
matkaviestinnän ja Sonera Telecomin kehitys jatkui vahvana ja vakaana.

• Voitto ennen tuloveroja ja vähemmistön osuutta kasvoi 279 milj. euroon (245).
Kertaluonteisista eristä puhdistettu voitto ennen tuloveroja ja vähemmistön osuutta
nousi 24 milj. euroon (tappio 37 milj. euroa).

• Osakekohtainen nettotulos oli 0,24 euroa (0,18).

• Nettovelka laski ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2 465 milj. euroon. Tammi-
maaliskuussa Sonera sai myyntituloja yhteensä 889 milj. euroa loppuun saatetuista
Pannon GSM:n ja Sonera Info Communicationsin sekä jäljellä olleiden Deutsche
Telekomin osakkeiden myynneistä.

• Sonera toistaa näkymänsä loppuvuodelle: vertailukelpoinen käyttökate paranee
noin kolmanneksella vuoden 2001 tasosta.

• Soneran uusi strategia tähtää kannattavaan kasvuun.

• Maaliskuussa Sonera ja Telia julkistivat aikeensa yhdistyä johtavaksi
Pohjoismaissa ja Baltian alueella toimivaksi teleoperaattoriksi.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2002
Tavoitteet aikataulussa: Soneran vertailukelpoinen käyttökate
kasvoi 87 % ja nettovelka laski alle 2,5 miljardin euron
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Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Osavuosikatsauksessa esitetyt osakkuusyhtiöiden ja
muiden merkittävien sijoitusten tiedot perustuvat
yhtiöiltä saatuihin raportteihin tai yhtiöiden julkistamiin
tiedotteisiin.

Sonera julkistaa toisen vuosineljänneksen
osavuosikatsauksensa torstaina 18.7.2002.

Konsernin avainluvut
Tammi- Tammi- Koko

maaliskuu maaliskuu Muutos  vuosi

Milj. euroa 2002 2001 % 2001

Liikevaihto 536 525 2 2 187

Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu (%) 4,1 6,7 - 7,6

Vertailukelpoinen käyttökate  191 102 87  562

Vertailukelpoinen käyttökateprosentti (%) 35,6 19,4 - 25,7
Liikevoitto 404 300 35 951

Vertailukelpoinen liikevoitto 111 18 517 230

Osuus osakkuusyritysten tuloksista -89 -38 134  -202

Voitto ennen tuloveroja ja vähemmistön osuutta  279 245 14 445

Vertailukelpoinen tulos ennen tuloveroja ja vähemmistön osuutta 24 -37 165 -4
Nettotulos 270 165 64 409

Liiketoiminnan kassavirta 80 25 220 197
Investoinnit käyttöomaisuuteen  51 82 -38 359

Investoinnit osakkeisiin ja osakaslainoihin 120 400 -70  572

Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntitulot 894 424 111 2 193
Nettovelka 2 465 5 661 -56 3 268

Oma pääoma 4 872 3 330 46 4 575

Sijoitetun pääoman tuotto (%) 15,5 13,7 - 7,9

Oman pääoman tuotto (%) 22,8 19,9 - 10,5

Omavaraisuusaste (%) 57,6 33,4 - 52,4
Nettovelkaantumisaste (%) 50,6 169,2 - 71,2

Nettotulos/osake (euroa) 0,24 0,18 33 0,44
Oma pääoma/osake (euroa) 4,37 3,68 19  4,10

Osakkeita keskimäärin (1 000 kpl) 1 114 752 906 091 23  924 346
Osakkeita kauden lopussa ulkona (1 000 kpl) 1 114 752 906 091 23 1 114 752

Henkilöstö keskimäärin 9 851 11 155 -12 10 482
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Ennätysmäisen korkea vertailukelpoinen
käyttökate vuoden 2002 ensimmäisellä
neljänneksellä

Konsernin liikevaihto vuoden 2002 ensimmäisellä
neljänneksellä oli 536 milj. euroa (525 milj. euroa
vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä) eli nousua
edellisvuoteen verrattuna oli 2 %. Vertailukelpoinen
liikevaihto kasvoi kuitenkin 4 %, kun huomioidaan
myydyt liiketoiminnot. Suomen matkaviestinnän
liikevaihto kasvoi 4 %, Sonera Telecomin 3 % ja
Palveluliiketoimintojen 14 %. Muun toiminnan
liikevaihto laski 6 %.

Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate
(poislukien kaikki kertaluonteiset erät) parani 87 % ja
oli 191 milj. euroa (102), eli 36 % liikevaihdosta (19
%). Parannus johtui pääosin Palveluliiketoimintojen
pienentyneistä käyttökatetappioista. Vertailukelpoinen
käyttökate oli myös 23 % korkeampi kuin vuoden 2001
viimeisellä neljänneksellä pääosin Palveluliiketoimintojen
myönteisestä kehityksestä ja osittain myös kausivaihtelusta
johtuen. Raportoitu liikevoitto kasvoi 404 milj. euroon
(300) ja vertailukelpoinen liikevoitto parani
merkittävästi 111 milj. euroon (18).

Ensimmäiselle neljännekselle kirjattiin yhteensä
310 milj. euroa kokonaismyyntivoittoa Pannon GSM:n
osakkeiden ja hakemistopalveluliiketoiminnan, Sonera
Info Communicationsin, myynneistä. Jäljellä olleiden
Deutsche Telekomin osakkeiden myynnistä kirjattiin
38 milj. euroa myyntitappiota.

Soneran osuus osakkuusyhtiöiden tappioista tammi-
maaliskuussa oli 89 milj. euroa (tappio 38 milj. euroa).
Osakkuusyhtiötulosta heikensivät Turkcellin, Finturin
ja Group 3G:n tappiolliset tulokset.

Raportoitu voitto ennen tuloveroja ja vähemmistön
osuutta kasvoi tammi-maaliskuussa 279 milj. euroon
(245) ja vertailukelpoinen tulos ennen tuloveroja ja
vähemmistön osuutta 24 milj. euroon (tappio 37 milj.
euroa). Kasvu johtui pääosin vertailukelpoisen
käyttökatteen merkittävästä parantumisesta. Kasvua
kuitenkin heikensivät suuremmat tappiot osakkuus-
yhtiöistä.

Nettotulos kasvoi 270 milj. euroon (165) parantuneesta
kannattavuudesta ja pienemmistä tuloveroista johtuen.
Konsernin vain 3 %:n efektiivinen verokanta oli

merkittävästi pienempi kuin vertailujaksolla johtuen
pääasiassa verottomista myyntivoitoista sekä verotuksessa
huomioiduista arvonalennuksista. Raportoitu osakekohtainen
nettotulos oli 0,24 euroa (0,18) ja vertailukelpoinen
osakekohtainen nettotulos oli 0,01 euroa
(osakekohtainen tappio 0,04 euroa).

Liiketoiminnan kassavirta kasvoi ensimmäisellä
neljänneksellä 80 milj. euroon (25). Liiketoiminnan
kassavirtaa kasvatti parantunut vertailukelpoinen
käyttökate ja pienemmät korkokulut. Vapaa kassavirta
(liiketoiminnan kassavirta vähennettynä käyttö-
omaisuusinvestoinneilla) kasvoi 29 milj. euroon, kun
se vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä oli
57 milj. euroa negatiivinen.

Konsernin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa
keskimäärin 9 851 henkilöä (11 155), joka on 12 %
vähemmän kuin vuoden 2001 ensimmäisellä
neljänneksellä. Maaliskuun lopussa henkilöstömäärä
oli 9 139, joka on 9 % vähemmän kuin vuoden 2001
lopussa.

Liiketoiminta-alueet

Suomen matkaviestinnän toiminta jatkui
vahvana

Suomen matkaviestinnän liikevaihto kasvoi 4 %
edellisvuoteen verrattuna ja oli tammi-maaliskuussa
301 milj. euroa (290). Liikevaihdon kasvua hidastivat
syyskuussa 2001 voimaan tulleet uudet yhteenliittämis-
sopimukset, tekstiviestien alentuneet hinnat sekä
Suomen korkea liittymätiheys. Toisaalta liikevaihtoa
kasvattivat vuoden 2002 alussa voimaan tulleet uudet
matkapuhelimista soitettujen ulkomaanpuheluiden
liikevaihdon jakoperusteet Suomen matkaviestinnän
ja Sonera Telecomin välillä. Lisäarvopalveluiden
liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 37 milj. euroa (35).

Liiketoiminta-alueen kannattavuus jatkui erittäin
vahvana. Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen
käyttökate nousi 150 milj. euroon (144) eli 49,8 %:iin
liikevaihdosta (49,7 %). Liikevoitto kasvoi 118 milj.
euroon (113). Käyttöomaisuusinvestoinnit vähenivät
20 milj. euroon (26).

Soneran matkaviestintäliittymän keskimääräinen
kuukausikäyttö nousi ensimmäisellä neljänneksellä
143 minuuttiin (139). Keskimääräinen kuukausituotto
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oli tammi-maaliskuussa 39,3 euroa (39,5). Katsauskauden
aikana Soneran matkaviestintäliittymistä lähetettiin
keskimäärin 26 (25) tekstiviestiä kuukaudessa.

Soneran GSM-liittymien määrä kasvoi ensimmäisellä
neljänneksellä nettomääräisesti 103 488 edellisvuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli maaliskuun
lopussa 2 410 502 (2 307 014). Vuoden 2001 loppuun
verrattuna GSM-liittymien määrä kuitenkin väheni
nettomääräisesti 11 031 kiristyneen kilpailun ja
aggressiivisten joulukampanjoiden takia, mikä johti myös
keskimääräistä korkeampaan GSM-asiakasvaihtuvuuteen
tammi-helmikuussa. Soneran ensisijaisena tavoitteena
ei ole keskittyä markkina-osuuksiin kannattavuuden
kustannuksella, vaan yhtiö hakee pitkän aikavälin
kannattavaa kasvua. Suurin osa nettovähennyksistä
koski joko kuluttajaliittymiä tai ennalta maksettuja ns.
prepaid-liittymiä, joiden keskimääräinen kuukausituotto
on alhainen. Yritysliittymien määrän kasvu sen sijaan
säilyi hyvänä. Ensimmäisen neljänneksen vuositasolle
muutettu GSM-asiakasvaihtuvuus oli siten hivenen
korkeampi kuin vertailujaksolla eli 12,3 % (10,3 %).
NMT- ja palveluoperaattoriliittymät mukaan lukien
Soneran verkossa oli maaliskuun lopussa yhteensä
2 489 919 liittymää.

Sonera avasi kolmannen sukupolven matkaviestintä-
verkkonsa (UMTS) Suomessa 1.1.2002 lisenssiehtojen
mukaisesti. Verkko toimii pääkaupunkiseudulla sekä
Turussa, Tampereella ja Oulussa. Tulevaisuudessa
verkkoa laajennetaan edelleen kaupallisen kysynnän
mukaan. Sonera arvioi, että sen kokonaiskustannukset
UMTS-verkon rakentamisesta Suomeen vuosina
2000-2009 ovat noin 500 milj. euroa. UMTS-investoinnit
painottuvat kymmenvuotisjakson lopulle.

Sonera aloittaa ensimmäisten kaupallisten UMTS-
palveluiden tarjoamisen tietyillä alueilla Suomessa
26.9.2002. Palvelut lanseerataan yhteistyössä Nokian
kanssa ja ne ovat päänavaus kehityksessä, jonka
tavoitteena on tuoda markkinoille edistyneitä ja
helppokäyttöisiä palveluja. Aikaisen lanseerauksen
johdosta Sonera arvioi tällä hetkellä, että UMTS-
markkinat avautuvat laajemmassa mittakaavassa vuosina
2004-2005. Uusien palveluiden myötä Sonera arvioi,
että lisäarvopalveluiden osuus kotimaan matkaviestinnän
liittymäkohtaisesta tuotosta nousee noin 25 %:iin
vuoden 2005 lopussa.

GSM:n ja UMTS:n välisen siirtymäkauden aikana
GPRS, jossa yhteys on aina auki, helpottaa erilaisten
palveluiden käyttöä.

Kansainvälinen verkkovierailu on Soneralle tärkeä
palvelu ja yhtiö onkin edelläkävijä palvelujensa
tarjoamisessa maailmanlaajuisesti. Puhepalveluissa
verkkovierailusopimusten peittoalue on jo nykyisellään
varsin kattava: Soneran asiakkaat voivat käyttää
puhepalveluita 224 verkossa 119 maassa. Puhepalvelujen
lisäksi myös lisäarvopalveluista on tulossa yhä
tärkeämpiä. Tänä vuonna huomiota kiinnitetään
etenkin GPRS:ään, ja Soneran tavoitteena on ulottaa
GPRS-verkkovierailunsa kattamaan kaikki Euroopan
tärkeimmät maat kesän aikana. Muut palvelut, kuten
multimediaviestintä eli MMS, seuraavat pian perässä.
Helmikuussa Sonera ja Viron EMT testasivat onnistuneesti
MMS-verkkovierailua ja -yhteenliittämistä omissa
kaupallisissa GPRS-verkoissaan.

Maaliskuussa Sonera toi pääkaupunkiseudulla asuville
mahdollisuuden maksaa ostokset matkapuhelimella.
Sonera Shopper -palvelu on helppo maksutapa käteisen
ja luottokortin rinnalla. Sonera testaa palvelua laajasti
maalis-elokuussa 2002 yhteistyössä kauppiaiden ja
kuluttajien kanssa varmistaakseen sen toiminnan ennen
palvelun varsinaista kaupallista lanseerausta.

Tukevampi jalansija Venäjän ja Euraasian
markkinoilla avaa lisäkasvun mahdollisuuksia
Soneran kansainväliselle matkaviestinnälle

Soneran osuus matkaviestinnän osakkuusyhtiöiden
tappioista kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 85 milj.
euroon (tappio 29 milj. euroa) pääosin Saksan Group
3G-osakkuusyhtiöstä (Soneran omistusosuus 42,8 %)
kirjattujen liiketoiminnan aloittamiskulujen johdosta.
Myös Turkcellin (37,1 %) ja Finturin (35,3 %)
tulosvaikutus oli edelleen negatiivinen. Soneran kunkin
neljänneksen tulokseen sisältyy osuus Turkcellin ja
Finturin edellisen neljänneksen tuloksesta.

Matkaviestinnän osakkuusyhtiöiden arvioitu yhteenlaskettu
liikevaihto oli 758 milj. euroa. Vertailukelpoinen
liikevaihdon lasku oli 9 %, mikä johtui pääasiassa
Turkcellin pienentyneestä liikevaihdosta. Osakkuusyhtiöiden
yhteenlaskettu asiakasmäärä oli maaliskuun lopussa
arviolta 16,3 miljoonaa.

Turkcellista kirjattu tappio oli tammi-maaliskuussa
19 milj. euroa (tappio 10 milj. euroa). Turkin hidas
toipuminen taloudellisessa kriisistä vaikuttaa
jatkossakin negatiivisesti kulutukseen. Turkcellin
asiakasmäärä on edelleen kasvussa etenkin prepaid-
liittymien osalta, mutta kokonaiskasvu on selvästi
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hidastunut aiempien vuosien tasosta. Vuoden 2001
lopussa Turkcellin asiakasmäärä oli 12,2 miljoonaa,
josta 7,6 miljoonaa oli prepaid-asiakkaita. Tämänhetkisen
hitaamman kasvun kaudella Turkcell keskittyy
ensisijaisesti kannattavuuteensa ja markkinaosuuteensa
ns. tuottavista asiakkaista.

Fintur Holdingsista ensimmäisellä neljänneksellä
kirjattu osakkuusyhtiötappio pieneni 16 milj. euroon
(tappio 28 milj. euroa). Helmikuussa Sonera allekirjoitti
Finturin liiketoiminnan uudelleenjärjestelyä koskevan
aiesopimuksen. Järjestelyjen myötä Sonera saisi
määräysvallan Finturin kannattavassa liiketoiminnassa
nostamalla omistusosuuttaan Finturin GSM-liiketoiminnasta
58,55 prosenttiin. Samanaikaisesti Sonera ja Turkcell
aikovat myydä omistusosuutensa Finturin tappiollisesta
teknologia- ja medialiiketoiminnasta Çukurova Groupille.
Soneran Çukurova Groupille maksama kokonais-
kauppahinta on arviolta enintään 120 milj. Yhdysvaltain
dollaria.

Katsauskauden aikana Finturin GSM-asiakasmäärä
kasvoi 123 000 ja oli maaliskuun lopussa 1 251 000.
Kasvu oli voimakkainta Kazakstanissa ja Georgiassa.

Muista GSM-osakkuusyhtiöistä tammi-maaliskuussa
kirjattu tulos pieneni 8 milj. euroon (11). Lasku johtui
pääosin helmikuun alussa toteutuneesta Pannon
GSM:n myynnistä.

MegaFonin (Soneran omistusosuus 26 %) asiakasmäärä
ylitti tammikuussa miljoonan asiakkaan rajan.
Ensimmäisen neljänneksen aikana yhtiön asiakasmäärä
kasvoi 337 000 ja oli maaliskuun lopussa 1 254 000.
Saatuaan tammikuussa toimiluvan Keski-Venäjän
alueelle MegaFon on ainut operaattori, jolla on koko
Venäjän kattava toimilupa. Juridinen prosessi, jolla
kaikki MegaFonin muodostavat operaattorit
järjestellään yhdeksi ryhmäksi, saataneen päätökseen
toisen vuosineljänneksen aikana.

Saksan UMTS-osakkuusyhtiöstä Group 3G:stä (Quam)
tammi-maaliskuussa kirjattu tappio oli 58 milj. euroa
(tappio 2 milj. euroa). Quamin marraskuussa 2001
lanseeraamien kaupallisten palvelujen myynti
keskeytyi yhdysliikennettä koskeviin erimielisyyksiin
kahden suurimman kilpailijan kanssa, mutta jatkui
jälleen tammikuun alussa 2002. Myynnin käynnistyttyä
uudelleen Quam on kasvattanut asiakaskuntaansa
merkittävästi, ja kuukauden aikana saatujen uusien
asiakkaiden määrä on kasvanut kuukausi kuukaudelta.

Quamin asiakasmäärä oli maaliskuun lopussa noin
91 000 ja ylitti huhtikuussa 100 000 asiakkaan rajan.

Sonera suorittaa säännöllisesti arvonalentumistarkastelun
noin 4 mrd. euron UMTS-yhteisyritysinvestoinneilleen.
Tarkastelun tuloksena Sonera arvioi, ettei arvonalennuksille
ole perusteita 31.3.2002 tilanteessa. Tarkastelu tehtiin
sekä suomalaisen että yhdysvaltalaisen tilinpäätöskäytännön
(U.S. GAAP) mukaisesti.

Palveluliiketoimintojen käyttökatetappiot
pienenivät merkittävästi

Palveluliiketoimintojen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä
neljänneksellä 14 % ja oli 72 milj. euroa (63).
Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 34 %, kun huomioidaan
myydyt liiketoiminnot. Liikevaihdon kasvua hidastivat
markkinakysynnän heikentyminen sekä Soneran
tekemät palvelutarjonnan leikkaukset.

Liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen käyttökatetappio
pieneni merkittävästi ja oli 15 milj. euroa (tappio
86 milj. euroa). Raportoitu liikevoitto oli 54 milj. euroa
(tappio 100 milj. euroa), ja vertailukelpoinen liiketappio
pieneni 23 milj. euroon (tappio 97 milj. euroa).
Liiketoiminta-alueen ensimmäisen neljänneksen
kertaluonteiset erät olivat Soneran hakemistopalvelu-
liiketoiminnan myynnistä kirjattu 90 milj. euron
myyntivoitto sekä pääasiassa osakkeiden arvonalennuksista
ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutunut
13 milj. euron kulukirjaus. Käyttöomaisuusinvestoinnit
pienenivät 4 milj. euroon (11).

Sonera SmartTrustin ensimmäisen neljänneksen
liikevaihto oli 5 milj. euroa (6). Vertailukelpoinen
käyttökatetappio pieneni 7 milj. euroon (tappio 15 milj.
euroa). Yhtiön tilauskanta oli maaliskuun lopussa
22 milj. euroa. Digital Identity -liiketoiminnan
kustannuksia aletaan karsia, koska älykorttipohjaisten
internetin turvaratkaisujen kysyntä on osoittautunut
ennakoitua heikommaksi. Kustannussäästöt aiheuttavat
todennäköisesti henkilöstövaikutuksia Suomen
ulkopuolella. Uudelleenjärjestelystä kirjataan
noin 10 milj. euron kertaluonteinen kulu toiselle
vuosineljännekselle. SmartTrustin vertailukelpoisen
käyttökatteen arvioidaan saavuttavan tänä vuonna
nollatason.

Sonera Zedin liikevaihto kolminkertaistui tammi-
maaliskuussa 7 milj. euroon (2). Vertailukelpoinen
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käyttökatetappio pieneni merkittävästi ja oli
5 milj. euroa (tappio 43 milj. euroa). Merkittävien
uudelleenjärjestelyjen ja valituille markkinoille
keskittymisen lisäksi Sonera Zed aikoo tehostaa
toimintaansa edelleen. Yhtiön tavoitteena on, että koko
vuoden vertailukelpoinen käyttökatetappio on enintään
25 milj. euroa. Vuonna 2001 Sonera Zedin vertailu-
kelpoinen käyttökatetappio oli 129 milj. euroa.

Sonera Plazan ensimmäisen neljänneksen liikevaihto
oli 14 milj. euroa (15). Vertailukelpoinen käyttökatetappio
pieneni 3 milj. euroon (tappio 10 milj. euroa). Soneran
internet-liittymien määrä Suomessa oli maaliskuun
lopussa noin 252 000.

Sonera Juxton tammi-maaliskuun liikevaihto pysyi
edellisvuoden tasolla ja oli 17 milj. euroa (17).
Vertailukelpoinen käyttökatetappio pieneni
1 milj. euroon (tappio 8 milj. euroa). Juxton koko
vuoden vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan
saavuttavan nollatason.

Sonera Info Communicationsin ensimmäisen neljänneksen
liikevaihto kasvoi 18 % ja oli 20 milj. euroa (17).
Vertailukelpoinen käyttökate parani 3 milj. euroon (2).
Info Communicationsin myynti saatettiin loppuun
maaliskuun lopussa, minkä jälkeen yhtiön nimeksi
muutettiin Fonecta Oy.

Muiden Palveluliiketoimintoihin sisältyvien, lähinnä
Soneran tutkimus- ja kehityshankkeisiin liittyvien
yksikköjen tammi-maaliskuun yhteenlaskettu
liikevaihto oli 9 milj. euroa (6) ja vertailukelpoinen
käyttökatetappio 2 milj. euroa (12).

Sonera Telecomin liikevaihto palasi
kasvu-uralle

Sonera Telecomin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä
neljänneksellä 3 % ja oli 253 milj. euroa (245). Kasvua
toi etenkin kansainvälinen carrier-liiketoiminta.
Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 6 %, kun otetaan
huomioon myydyt liiketoiminnot.

Liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen käyttökate
pieneni 55 milj. euroon (59). Käyttökatteen
heikentyminen johtui pääasiassa vuoden 2002 alussa
muutetuista kansainvälisten matkaviestinpuhelujen
liikevaihdon jakoperusteista Suomen matkaviestinnän

ja Sonera Telecomin välillä. Raportoitu liikevoitto oli
25 milj. euroa (26) ja vertailukelpoinen liikevoitto
22 milj. euroa (26). Käyttöomaisuusinvestoinnit
vähenivät 23 milj. euroon (39).

Kotimaanpuheluiden liikevaihto aleni 5 % ja oli
56 milj. euroa (59) paikallisliittymien määrän ja
puheluminuuttien vähetessä edelleen. Liikennettä
vähensi myös se, että ADSL-liittymät ja muut laajakaista-
liittymät ovat korvanneet internetin modeemiyhteys-
liikennettä. Ulkomaanpuheluiden liikevaihto kasvoi
3 % ja oli 35 milj. euroa (34). Kasvu johtui lisääntyneestä
kansainvälisestä kauttakulkuliikenteestä, mutta toisaalta sitä
hillitsivät muuttuneet liikevaihdon jakoperusteet
Suomen matkaviestinnän kanssa.

Ruotsin liiketoimintojen myynti vuonna 2001 heikensi
datapalvelujen vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen
liikevaihtoa 37 milj. euroon (39). ADSL-liittymien ja
muiden kuluttajalaajakaistaliittymien määrä jatkoi
voimakasta kasvuaan ja oli maaliskuun lopussa 18 971
(1 359). Vuokrajohtojen liikevaihto säilyi edellisvuoden
tasolla ja oli 15 milj. euroa (15).

Laitemyynnin liikevaihto laski hieman ja oli 28 milj.
euroa (29). Rakentamisen ja kunnossapidon liikevaihto
konsernin ulkopuolisille asiakkaille nousi 6 milj.
euroon (3). Muiden tuotteiden ja konsernin myynnin
liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 76 milj. euroa (66). Kasvu
johtui pääasiassa lisääntyneestä kapasiteettimyynnistä.

Soneran osuus Suomen ja Baltian maiden kiinteän
verkon osakkuusyhtiöiden tuloksista tammi-maaliskuussa oli
7 milj. euroa (6). Yhtiöiden yhteenlaskettu liittymämäärä
oli maaliskuun lopussa arviolta noin 2,5 miljoonaa.
Yhtiöiden ensimmäisen neljänneksen yhteenlaskettu
liikevaihto oli 209 milj. euroa ja vertailukelpoisen
liikevaihdon kasvu 2 %.

Tammikuun lopussa International Finance Corporation
(IFC) myi Soneralle 10 %:n omistusosuutensa Soneran
tanskalaisesta holding-yhtiöstä Tilts Communications
A/S:stä osakassopimuksessa olleen option mukaisesti.
Sonera maksoi osakkeista 34 milj. euroa eli 30 milj.
Yhdysvaltain dollaria. Kaupan jälkeen Sonera omistaa
yksin 49 %  Lattelekom SIA:sta.

Tammikuun lopussa Sonera korotti 5 %:lla
omistusosuuttaan Loimaan Seudun Puhelin Oy:stä
(LSP) 29,1 %:iin. Tammikuussa ostetuista osakkeista
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Sonera maksoi alle 4 milj. euroa. Kilpailuneuvosto
kumosi joulukuussa 2001 kilpailuviraston aiemmin
elokuussa antaman päätöksen ja vaati, että yrityskauppa,
jonka seurauksena Sonera hankki 16,7 % LSP:n
osakkeista, puretaan. Sonera valitti kilpailuneuvoston
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen
tammikuussa. Myös kilpailuvirasto, LSP sekä eräät
kilpailevat operaattorit ovat valittaneet päätöksestä
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Liiketoiminnan kassavirta kasvaa
tasaisesti

Liiketoiminnan kassavirta kasvoi ensimmäisellä
neljänneksellä 80 milj. euroon (25) pääasiassa
viimevuotista paremman vertailukelpoisen käyttökatteen
ja pienempien korkomenojen ansiosta. Liiketoiminnan
kassavirran kasvua hillitsi kuitenkin jonkin verran
vuoden 2001 jälkipuoliskolle kirjattujen toimintojen
uudelleen järjestelyn aiheuttamien kuluvarausten
kassavaikutukset. Vapaa kassavirta (liiketoiminnan
kassavirta vähennettynä käyttöomaisuusinvestoinneilla)
kasvoi 29 milj. euroon, kun se viime vuoden
vastaavalla jaksolla oli -57 milj. euroa.

Kassavirtaperusteiset nettokorkokulut pienenivät
huomattavasti nettovelan pienenemisen myötä ja olivat
ensimmäisellä neljänneksellä 27 milj. euroa (78).
Kassavirtaperusteiset tuloverot olivat 11 milj. euroa (8).

Käyttöomaisuusinvestointien ja
pääomasijoitusten rajoittaminen
vähensi kassamenoja

Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat katsauskaudella
51 milj. euroon (82). Osakesijoitukset ja myönnetyt
osakaslainat olivat huomattavasti viimevuotista
pienemmät, 120 milj. euroa (400). Summa sisältää
Finturin GSM-toimintojen ostamisesta solmitun
aiesopimuksen mukaisen 66 milj. euron ennakkomaksun.

Ensimmäisen vuosineljänneksen muita osake- ja
osakaslainasijoituksia olivat 34 milj. euron sijoitus
Tilts/Lattelekomiin ja tietyt pienemmät, yhteensä 20
milj. euron osake- ja osakaslainasijoitukset.

Ydinliiketoimintaan kuulumattomien
omaisuuserien myynneistä 894 milj.
euroa käteismyyntituloa

Sonera myi katsauskaudella loput Deutsche Telekomin
osakkeensa ja saattoi päätökseen aiemmin julkistetut
hakemistoliiketoimintansa ja Pannon GSM -omistuksensa
myynnin. Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myynneistä
saatiin yhteensä 894 milj. euroa.

Sonera sai 466 milj. euroa myydessään vielä
omistuksessaan olleet noin 26,0 miljoonaa Deutsche
Telekomin osaketta,  jolloin osakekohtaiseksi hinnaksi
tuli keskimäärin noin 17,95 euroa. Osakkeista noin
7,0 milj. myytiin tammikuun ja helmikuun alun
kuluessa ja loput noin 19,0 milj. maaliskuussa. Koska
osakkeet oli kirjattu taseeseen 31.12.2001 osakekohtaiseen
markkinahintaan 19,40 euroa per osake, ensimmäiselle
neljännekselle kirjattiin myynnistä noin 38 milj. euron
tappio.

Vuosina 2001 ja 2002  Soneran saamat myyntitulot
noin 72 miljoonan Deutsche Telekomin osakkeen
myynnistä olivat yhteensä noin 1 470 milj. euroa,
jolloin osakekohtaiseksi hinnaksi tuli keskimäärin noin
20,40 euroa. Sonera sai osakkeet toukokuussa 2001
vastineena omistamistaan yhdysvaltalaisten
GSM-operaattoreiden VoiceStream Wireless, Inc:n ja
Powertel, Inc:n osakkeista. Lisäksi Sonera sai
VoiceStreamin ja Powertelin myynnistä käteissuorituksena
vuoden 2001 toukokuussa 724 milj. euroa. Kun
myynnistä saatua noin 2 194 milj. euron  kokonaissummaa
verrataan Soneran yhdysvaltalaisiin operaattoreihin
vuosina 1998-2001 tekemiin noin 1 234 miljoonan
euron investointeihin, kaupat tuottivat Soneralle
kassavirtavoittona yhteensä noin 960 milj. euroa.
Sonera on myös myyntioptionsa mukaisesti ilmoittanut
vaihtavansa Eliska Wireless Ventures -osakkeensa noin
2,8 miljoonaan Deutsche Telekomin osakkeeseen.
Vaihdon lopullinen toteutuminen edellyttää Yhdysvaltojen
telehallintoviraston FCC:n hyväksyntää.

Saatuaan kaikki tarvitut Unkarin viranomaishyväksynnät
helmikuun alussa Sonera suoritti loppuun unkarilaisen
matkaviestinoperaattori Pannon GSM:n 23%:n
omistusosuutensa myynnin ja sai käteismaksuna 310
milj. euroa. Myynnistä kirjattiin 220 milj. euron
myyntivoitto ensimmäiselle vuosineljännekselle.
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Maaliskuun lopussa Sonera saattoi päätökseen Sonera
Info Communicationsin hakemistoliiketoiminnan
myynnin ja sai myynnistä noin 113 milj. euroa.
Myynnistä kirjattiin katsauskaudelle 90 milj. euron
myyntivoitto. Metro One Telecommunications Inc:n
osakkeet (25,5 %) eivät kuuluneet kauppaan.

Nettovelka laski alle 2,5 miljardin
euron

Ensimmäisellä neljänneksellä nettovelkaa vähennettiin
803 milj. euroa liiketoiminnan kassavirralla ja myyntituloilla,
ja se laski 2 465 milj. euroon (3 268 milj. euroa
31.12.2001 ja 5 661 milj. euroa 31.3.2001). Maaliskuun
31. päivänä 2002 päättyneen 12 kuukauden jakson
aikana nettovelkaa pienennettiin 56 % pääasiassa
ydinliiketoimintaan kuulumattomien investointien
myynnillä ja vuoden 2001 osakeannista saaduilla
varoilla.

Kassavarat ja lyhytaikaiset sijoitukset olivat
vuosineljänneksen lopussa 539 milj. euroa ja
nostamattomat valmiusluotot 634 milj. euroa.

Soneran lyhytaikaisten lainojen määrä oli maaliskuun
lopussa 7 milj. euroa, ja seuraavien 12 kuukauden
aikana erääntyvien pitkäaikaisten lainojen määrä oli
1 556 milj. euroa. Sonera aikoo rahoittaa lainojen
lyhennykset pääasiassa kassavaroilla, käytettävissä
olevilla nostamattomilla valmiusluotoilla ja liiketoiminnan
kassavirralla.

Soneran ja Telian ilmoitettua fuusiostaan ja Soneran
ilmoitettua lyhentäneensä nettovelkansa 2,5 miljardiin
euroon myymällä vielä omistamansa Deutsche
Telekomin osakkeet 26.3.2002 sekä Standard & Poor’s
että Moody’s asettivat Soneran pitkä- ja lyhytaikaiset
luotot tarkkailulistalle mahdollisen luottoluokituksen
noston varalta. Tällä hetkellä Standard & Poor’s:n
Soneralle antama pitkäaikainen luottoluokitus on BBB
ja lyhytaikainen A-3, ja vastaavat Moody’s:n
luottoluokitukset ovat Baa2 ja Prime-2.

Omavaraisuusaste nousi ensimmäisen neljänneksen
päättyessä 58 %:iin (52 % 31.12.2001) omaisuusmyyntien
ja lainojen takaisinmaksun seurauksena. Vastaavasti
nettovelkaantumisaste laski 51 %:iin (71 %
31.12.2001).

Soneran osake

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Sonera
Oyj:n osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä
323 miljoonaa kappaletta (267), vaihtoarvoltaan
yhteensä 1 782 milj. euroa (3 495). Nasdaqissa
osakkeita vaihdettiin katsauskaudella 6 miljoonaa
kappaletta (12), vaihtoarvoltaan yhteensä 26 milj.
dollaria (148).

Sonera Oyj:n osakkeen viimeinen kaupantekokurssi
Helsingin Pörssissä vuoden ensimmäisenä
pörssipäivänä oli 5,79 euroa ja vuosineljänneksen
viimeisenä pörssipäivänä 5,69 euroa. Katsauskauden
alin kaupantekokurssi Helsingin Pörssissä oli
4,50 euroa, ylin 6,35 euroa ja tehtyjen kauppojen
keskikurssi 5,52 euroa. Maaliskuun lopussa yhtiön
osakekannan markkina-arvo oli 6 346 milj. euroa.

Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevaa osakeanti-
tai vaihtovelkakirjavaltuutusta eikä valtuutusta
käynnistää optio-ohjelmaa. Hallituksella on valtuutus
ostaa enintään kaksi miljoonaa Sonera Oyj:n omaa
osaketta julkisessa kaupankäynnissä. Maaliskuun
lopussa yhtiön hallussa oli 550 000 Soneran omaa
osaketta.

Yhtiön hallitus totesi 23.4.2002, että Sonera Oyj:n
vuoden 2000 optio-ohjelman A-sarjan optio-oikeudet,
joiden merkintäaika alkaisi 2.11.2002, eivät oikeuta
osakemerkintään, koska yhtiön osakkeen kurssi
Helsingin Pörssissä ei ylittänyt optioehtojen edellyttämällä
tavalla vertailuindeksiä 1.4.1999-31.12.2001.

Soneran yhtiökokouksen päätöksiä

Sonera Oyj:n 3.4.2002 pidetty yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2001
ei makseta osinkoa.

Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Sonera
Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio
Hintikka ja varapuheenjohtajaksi Jussi Länsiö.
Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Jorma Laakkonen,
Eva Liljeblom, Roger Talermo, Esa Tihilä ja Tom von
Weymarn.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG
Wideri Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan
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Solveig Törnroos-Huhtamäki, ja KHT Jorma
Heikkinen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään
2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään myös enintään 2 550 000 oman
osakkeen luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen
mukaisesti. Kumpikin valtuutus on voimassa vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 2.4.2003 saakka.

Uusi strategia tähtää kannattavaan
kasvuun

Lokakuussa 2001 julkistettu seitsemän avainkohtaa
sisältävä strategia on saavuttanut  tavoitteensa,
vakauttanut yhtiön taloudellisen aseman ja turvannut
toiminnan kehittämisen lähtökohdat. Taatakseen
Soneran kannattavan kasvun lähtökohdat Suomessa ja
ulkomailla, syksyn strategiajulkistuksen yhteydessä
tavoitteeksi asetetun asiakasohjautuvuuden toteutumisen
sekä toimialan edelläkävijyyden saavuttamisen
Soneran hallitus on hyväksynyt yhtiölle uuden
kannattavaan kasvuun tähtäävän pidemmän aikavälin
strategian.

Soneran kasvustrategia perustuu Soneran vahvaan
asemaan kotimaan operaattoriliiketoiminnassa sekä
operaattoriliiketoiminnan kannattavuuden että Soneran
ulkomaisten 3G-sijoitusten arvon kehittämiseen.
Sonera katsoo,  että muille teollisuuden aloille normaali
toimijoiden yhdistyminen sekä yhdistyvien
3G-operaattorien oikeus pitää 3G-taajuutensa tulisi
sallia. Yhdistyvillä operaattoreilla tulee olla myös
oikeus myydä mahdollinen ylimääräinen 3G-taajuus-
kapasiteetti, jotta se saadaan tehokkaaseen käyttöön.

Uusi kasvustrategia koostuu kolmesta osa-alueesta:
ICT-yritysasiakasstrategiasta (ICT, Information,
Communication, Technology), kuluttajastrategiasta sekä
valittujen itämarkkinoiden verkko-operaattori-
strategiasta. Uuden strategian toteuttaminen alkoi
osittain jo ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Sonera haluaa vastata yritysasiakkaiden kehittyviin
tarpeisiin laajentamalla toimialuettaan kokonaisratkaisuihin,
joiden yhteydessä tarjotaan viestintäpalveluihin
läheisesti liittyviä IT-palveluja. Tavoitteen tukemiseksi
yhtiö käynnisti toimet kansainvälisten partnerien

hakemiseksi ja solmi maaliskuussa maailmanlaajuisen
yhteistyösopimuksen yhdysvaltalaisen Hewlett
Packardin kanssa.Yhtiöt tulevat tekemään yhteistyötä
myynnissä, tutkimuksessa sekä tuotekehityksessä ja
tuotannossa tavoitteenaan tukea molempien yritysten
asiakkaita yhdentyvillä ICT-markkinoilla.

Kuluttaja-asiakasstrategian lähtökohtana on tarjota
asiakkaille palveluja teknologian asemasta. Samalla
halutaan tukea asiakkaaksi hakeutumista helposti
hahmotettavilla kokonaisuuksilla. Tavoitteen toteuttamiseksi
yksittäisistä tuoteideoista siirrytään kohti kokonais-
valtaisia elämänhallintaa mahdollistavia palveluja sekä
asiakastarpeista ja markkinapotentiaalin tunnistamisesta
syntyvää palvelutarjontaa. Kasvua haetaan myös
palvelujen paketoinnin ja ristiinmyynnin avulla.

Suomen saturoituvien telemarkkinoiden lisäksi Sonera
hakee välitöntä kannattavaa kasvua viestintäoperaattorina
valituilla itämarkkinoilla (Venäjä, Azerbaidjan,
Georgia, Kazakstan, Moldova). Kasvu perustuu
alhaisen matkapuhelinliittymätiheyden tuomaan
kasvupotentiaaliin sekä tunnetun ja hyväksi todetun
GSM-teknologian käyttöön.

Sonera on luonut yhdessä partneriensa kanssa Business
Lab Finland -konseptin, jossa kehittämällä, testaamalla
ja pilotoimalla asiakastarpeista lähtöisin olevia ideoita
vahvistetaan ja ylläpidetään Soneraan asemaa
edelläkävijänä ja innovaattorina.

Asiakasohjautuvuuden tukemiseksi Sonera muokkaa
1.7.2002 mennessä liiketoiminta-organisaationsa
kolmeen toimintokerrokseen, jotka ovat myynti ja
markkinointi, tuotteet ja palvelut sekä tuotanto ja verkot.
Muutostyön valmistelu käynnistettiin tammikuussa
2002.

Sonera arvioi uuden strategian tuoman kannattavan
euromääräisen kasvun painottuvan vuosina
2002-2004 itämarkkinoihin, 2003-2005 kuluttaja-
markkinaan ja 2004-2006 yritysten ICT-markkinaan.
Vaikka euromääräinen kasvu tulee eri vuosina
painottumaan strategian eri osa-alueille, niillä kaikilla
lähdetään välittömästi liikkeelle.

Soneran johto arvioi, että yhtiön uusi kannattavan
kasvun strategia sisältää useita elementtejä, jotka voivat
olla osana myös mahdollisen Telia-Soneran kasvustrategian
rakentamisessa.
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Soneran ja Telian fuusiosta syntyy
Pohjoismaiden ja Baltian alueelle
uusi johtava operaattori

Sonera ja ruotsalainen Telia AB ilmoittivat 26.3.2002
aikeestaan fuusioitua. Fuusion tuloksena syntyy
Pohjoismaiden ja Baltian alueelle uusi johtava
viestintäoperaattori, jonka vuoden 2001 alustava
yhdistetty proforma-liikevaihto oli 9,0 miljardia euroa,
vertailukelpoinen käyttökate 2,3 miljardia euroa ja
liikevoitto 1,2 miljardia euroa.

Yhdistyvän yhtiön kotimarkkinoilla on yli
31 miljoonaa ihmistä Pohjoismaiden ja Baltian
alueella. Yhdistyvällä yhtiöllä on arviolta 8,1 miljoonaa
matkaviestinasiakasta ja 7,6 miljoonaa kiinteän verkon
asiakasta. Lisäksi sen osakkuusyhtiöillä arvioidaan
olevan 14,6 miljoonaa matkaviestinasiakasta ja
1,2 miljoonaa kiinteän verkon asiakasta.

Vaikka yhtiöiden ainoa selkeästi päällekkäinen
toiminto on Telian Suomen matkaviestintä, yhtiöt
uskovat fuusiosta syntyvän huomattavia kustannuksiin
ja käyttöomaisuusinvestointeihin liittyviä synergiaetuja.
Synergiaetuja haetaan erityisesti seuraavilla tavoilla:
yhteinen palvelukehitys, yhteiset laskutusjärjestelmät,
keskitetty verkkojen valvonta, hankintojen yhdistämisellä
saavutettavat osto- ja määräalennukset, markkinoinnin
yhdenmukaistaminen sekä yleisten ja hallinnollisten
toimintojen mitoittaminen tehokkaiksi. Soneran ja
Telian varovaisen arvion mukaan vuoden 2005
jälkeiset kassavirtasynergiat ennen veroja tulevat
olemaan yhteensä noin 300 milj. euroa vuodessa. Noin
50 % täysimääräisistä synergiaeduista arvioidaan
saavutettavan vuonna 2003, ja 75 % vuonna 2004.
Yhdistymisestä aiheutuvien kertaluontoisten kulujen
(ilman transaktiokuluja) arvioidaan olevan noin
250 milj. euroa, ja ne ajoittunevat lähinnä vuoteen 2003.

Fuusio toteutetaan Telian kaikille Soneran
osakkeenomistajille esittämällä osakkeiden vaihto-
tarjouksella, jonka mukaan Soneran osakkeenomistajat
saavat jokaista Soneran osaketta vastaan 1,51440
Telian osaketta. Tämän seurauksena uuden yhtiön
proforma-pohjainen omistusrakenne tulee olemaan
sellainen, että nykyiset Telian osakkeenomistajat
omistajat yhtiöstä noin 64 % ja nykyiset Soneran

osakkeenomistajat noin 36 %, olettaen, että kaikki
Soneran osakkeenomistajat hyväksyvät osakkeiden
vaihtotarjouksen.

Yhdistyneen yhtiön päämarkkinapaikka tulee olemaan
Tukholman arvopaperipörssi, minkä lisäksi se hakee
toissijaista listautumista Helsingin arvopaperipörssissä
ja Yhdysvalloissa. Uuden yhtiön pääkonttori ja
kotipaikka ovat Tukholmassa.

Ensimmäisen neljänneksen
päättymisen jälkeiset tapahtumat

Huhtikuussa Sonera lyhensi 500 milj. eurolla
joulukuussa 2002 erääntyvää 700 milj. euron
syndikoitua pankkilainaansa omaisuusmyynneistä
ensimmäisellä neljänneksellä saamillaan varoilla.

Sonera toistaa näkymänsä
loppuvuodelle

Huolimatta epävarmoista talousnäkymistä Soneran
päämarkkina-alueilla konsernin vertailukelpoisen
liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2002, joskin
edellisvuotta selvästi hitaammin. Soneran vertailu-
kelpoisen käyttökatteen arvioidaan sen sijaan
parantuvan noin kolmanneksella vuoden 2001 tasosta
ja käyttökateprosentin nousevan yli 30 % tason.

Suomen matkaviestinnän liikevaihdon kasvun
arvioidaan hidastuvan merkittävästi edellisvuodesta ja
jäävän vuonna 2002 selvästi alle 5 %:n. Pääasiallisena
syynä hidastuvaan kasvuun ovat edistyneempien
päätelaitteiden viivästynyt saatavuus, uudet
yhteenliittämissopimukset sekä kiristyvä kilpailu.
Käyttökatteen arvioidaan säilyvän euromääräisesti
vuoden 2001 tasolla.

Palveluliiketoimintojen karsimisen takia niiden
liikevaihdon kasvu ei jatku yhtä voimakkaana kuin
aiempina vuosina. Toisaalta Sonera aikoo rajata
liiketoiminta-alueen vertailukelpoisen käyttökate-
tappion enintään 50 milj. euroon vuonna 2002. Vuonna
2003 liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen käyttökate
saavuttaa vähintään nollatason.
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Sonera Telecomin liikevaihdon arvioidaan nousevan
hieman vuoden 2001 tasosta. Vertailukelpoisen
käyttökatteen arvioidaan säilyvän euromääräisesti
vuoden 2001 tasolla.

Konsernin vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan
lähes kaksinkertaistuvan vuodesta 2001. Sen sijaan
Soneran osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta
odotetaan olevan tappiolla 200-300 milj. euroa vuonna
2002, erityisesti Saksan Group 3G -osakkuusyhtiöstä
kirjattavien liiketoiminnan aloittamiskulujen johdosta.

Konsernin liiketoiminnan kassavirran arvioidaan
parantuvan merkittävästi vuonna 2002 käyttökatteen

Tämä tiedote sisältää tulevaisuudennäkymiin liittyviä lausumia, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja vaan lausumia tulevaisuuden odotuksista. Sonera
uskoo, että näiden lausumien taustalla olevat odotukset pohjautuvat 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.

Osavuosikatsauksen tiedot perustuvat Soneran tilintarkastamattomaan konsernivälitilinpäätökseen, joka on laadittu suomalaista laskentakäytäntöä noudattaen.

parantuessa ja korkokulujen pienentyessä. Soneran
seuraaman operatiivisen kassavirtatunnusluvun
(vertailukelpoinen käyttökate - kassavirtaperusteiset
nettokorkokulut - käyttöomaisuusinvestoinnit)
arvioidaan olevan noin 300 milj. euroa vuonna 2002.
Säästötoimien jatkamisen ansiosta käyttöomaisuus-
investointien arvioidaan olevan noin 300 milj. euroa
vuonna 2002.

Helsingissä 23. huhtikuuta 2002

SONERA OYJ
Hallitus
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Tuloslaskelma
Tammi- Tammi- Koko

maaliskuu maaliskuu Muutos vuosi

MEUR 2002 2001 % 2001

Liikevaihto 536  525  2 2 187

Liiketoiminnan muut tuotot 320  291  10  916

Palvelu- ja tavaraostot -169 -165  2 -708

Henkilöstökulut -113 -137 -18 -512
Muut liiketoiminnan kulut -90 -130 -31 -600

Poistot  (1) -80 -84 -5 -332

Liikevoitto 404  300  35  951

Osuus osakkuusyritysten tuloksista -89 -38  134 -202
Rahoitusomaisuusarvopaperien myynnit ja arvonalennukset -38 - -272

Rahoitustuotot ja -kulut 2 -17  112 -32

Voitto ennen tuloveroja ja vähemmistön osuutta 279  245  14  445

Tuloverot -9 -81  89 -35
Vähemmistön osuus -  1 -1

Nettotulos 270  165  64  409

Osakkeiden keskimääräinen lkm (1 000 kpl) 1 114 752 906 091  23 924 346

Laimennettu keskimääräinen lkm (1 000 kpl) 1 114 752 906 091  23 924 346

Tulos/osake (euroa) 0,24  0,18  33  0,44

Laimennettu tulos/osake (euroa) 0,24  0,18  33  0,44

Vertailukelpoinen käyttökate  (2) 191  102  87 562

Vertailukelpoinen käyttökateprosentti (%) 36  19  26

(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 17 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2002 (17 miljoonaa euroa
tammi-maaliskuussa 2001 ja  69 miljoonaa euroa koko tilikaudelta 2001).

(2) Vertailukelpoinen käyttökate vastaa liikevoittoa ennen poistoja, osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita, arvonalennuksia, saneeraus- ja
muita kertaluonteisia kuluja.
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Vertailukelpoinen tuloslaskelma ilman kertaluonteisia eriä
Tammi- Tammi- Koko

maaliskuu maaliskuu Muutos vuosi

MEUR 2002 2001 % 2001

Liikevaihto 536  525  2 2 187

Liiketoiminnan muut tuotot 5  6 -17  26

Palvelu- ja tavaraostot -169 -165  2 -708

Henkilöstökulut -111 -134 -17 -488
Muut liiketoiminnan kulut -70 -130 -46 -455

Poistot -80 -84 -5 -332

Liikevoitto 111  18  517  230

Osuus osakkuusyritysten tuloksista -89 -38  134 -202
Rahoitustuotot ja -kulut 2 -17  112 -32

Voitto ennen tuloveroja ja vähemmistön osuutta 24 -37  165 -4

Tuloverot -13  1 -  68

Vähemmistön osuus -  1 -1

Nettotulos 11 -35  131  63

Tulos/osake (euroa) 0,01 -0,04 125 0,07

Laimennettu tulos/osake (euroa) 0,01 -0,04 125 0,07

Vertailukelpoinen käyttökate 191  102  87  562

Vertailukelpoisesta tuloslaskelmasta on jätetty pois seuraavat
kertaluonteiset erät:

Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntivoitot 314 286 890
Saneeraus- ja muut kertaluontoiset kulut -4 -4 -45

Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myyntitappiot, sekä

  osakkeiden arvonalennukset -17 - -124
Rahoitusomaisuusarvopaperien myynnit ja arvonalennukset -38 - -272

Kertaluonteisten erien verovaikutukset 4 -82 -103

Yhteensä 259 200 346

Vertailukelpoisen tuloslaskelman tuottoja tai kuluja ei ole oikaistu myytyjen ja hankittujen liiketoimintojen vaikutuksilla.
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Tase
31.3. 31.3. 31.12.

MEUR 2002 2001 2001

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Aineettomat hyödykkeet 94  106  98

Aineelliset hyödykkeet 1 230 1 278 1 269
Pitkäaikaiset sijoitukset ja saamiset 5 962 5 013 6 068

Yhteensä 7 286 6 397 7 435

Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus 30  49  33

Lyhytaikaiset lainasaamiset 49 2 781  45
Muut lyhytaikaiset saamiset 583  566  565

Rahoitusomaisuusarvopaperit 469 155  620

Rahat ja pankkisaamiset 70  115  96
Yhteensä 1 201 3 666 1 359

VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 487 10 063 8 794

Oma pääoma 4 872 3 330 4 575

Vähemmistön osuus 1  15  13

Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaiset lainat 1 441 2 560 2 007
Muut pitkäaikaiset velat 152  121  148

Yhteensä 1 593 2 681 2 155

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikaiset lainat 7 3 264  55

Pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuus 1 556  107 1 418
Muut lyhytaikaiset velat 458  666  578

Yhteensä 2 021 4 037 2 051

VASTATTAVAT YHTEENSÄ 8 487 10 063 8 794
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Kassavirtalaskelma
Tammi- Tammi- Koko

maaliskuu maaliskuu vuosi

MEUR 2002 2001 2001

Liiketoiminnan kassavirta
Nettotulos 270  165  409
Poistot 80  84  332

Pannonin osakkeiden myyntivoitto -220 - -

Sonera Info Communications -liiketoiminnan myyntivoitto -90 - -
VoiceStreamin ja Powertelin osakkeiden myyntivoitto - - -595

TietoEnatorin osakkeiden myyntivoitto - -286 -286

Rahoitusomaisuusarvopaperien myynnit ja arvonalennukset 38 -  272
Käyttöpääoman muutos ja muut erät 2  62  65

Yhteensä 80  25  197

Investointien kassavirta
Käyttöomaisuusinvestoinnit -51 -82 -359

Investoinnit osakkeisiin ja osakaslainoihin -120 -400 -572
Osakkeiden ja käyttöomaisuuden myynti 894  424 2 193

Lainasaamisten muutos ja muut erät -353 -75 -39

Yhteensä 370 -133 1 223

Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos -427  718 1 476
Lyhytaikaisten lainojen muutos -49 -583 -3 793

Osakeanti - -  973

Osingonjako - - -67
Omien osakkeiden merkintäoikeuksien myynti - -  1

Yhteensä -476  135 -1 410

Valuuttakurssimuutokset - - -2

Kassavarojen muutos -26  27  8
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Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
Tammi- Tammi- Koko

maaliskuu maaliskuu vuosi

MEUR 2002 2001 Muutos 2001

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. -19 -10 -9 -61

Fintur Holdings B.V. -16 -28  12 -96

Muut GSM-operaattorit 8 11 -3  56
UMTS-osakkuusyhtiöt -58 -2 -56 -79

Kiinteän verkon operaattorit 7 6  1  35

Muut osakkuusyhtiöt 3 -  3  2
Liikearvon poistot -14 -15  1 -59

Yhteensä -89 -38 -51 -202

Rahoitustuotot ja -kulut
Tammi- Tammi- Koko

maaliskuu maaliskuu vuosi

MEUR 2002 2001 Muutos 2001

Osinkotuotot - - -  14

Korkotuotot  (1) 32 51 -19  183

Korkokulut -38 -83  45 -279
Aktivoidut korkokulut 11 15 -4  52

Muut rahoitustuotot ja -kulut -1 1 -2  1

Kurssivoitot ja -tappiot -2 -1 -1 -3
Yhteensä 2 -17  19 -32

(1) Korkotuottoihin sisältyy ei-kassavirtavaikutteisia tuottoja Group 3G UMTS Holding GbmH:lta yhteensä 27 miljoonaa euroa (42 miljoonaa euroa tammi-
maaliskuussa 2001 ja 154 miljoonaa euroa koko tilikaudella 2001).

Ns. suoran esitystavan mukainen liiketoiminnan kassavirta:
Tammi- Tammi- Koko

maaliskuu maaliskuu vuosi

MEUR 2002 2001 2001

Asiakkailta saadut maksut 532  580 2 232

Tavaroiden ja palvelujen toimittajille suoritetut maksut -289 -367 -1 369
Henkilöstölle suoritetut maksut -120 -108 -397

Yhteensä 123  105  466

Saadut osingot - -  47

Saadut korkotuotot 5  10  21

Maksetut korkomenot -32 -88 -299
Maksetut tuloverot -11 -8 -41

Muut erät -5  6  3

Liiketoiminnan kassavirta 80  25  197



17SONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2002 (23.4.2002)

Oman pääoman muutokset
Tammi- Tammi- Koko

maaliskuu maaliskuu vuosi

MEUR 2002 2001 2001

Oma pääoma 1.1. 4 575 3 233 3 233

Osakeanti - -  982
Osingonjako - -67 -67

Omien osakkeiden merkintäoikeuksien myynti - -  2

Muuntoerot 27 -1  16
Nettotulos 270  165  409

Oma pääoma 31.3./31.12. 4 872 3 330 4 575

Vastuusitoumukset
31.3. 31.12.

MEUR 2002 2001

Annetut pantit

  Omien sitoumusten vakuudeksi 6  6
  Osakkuusyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi  (1) 23  24

Osakkuusyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi annetut takaukset 51  35

Muiden puolesta annetut takaukset
  Xfera Móviles S.A:n puolesta 451  428

  Ipse 2000 S.p.A:n puolesta 180  180

Käyttövuokraussopimusten vähimmäismaksut 250  264
Muut vastuusitoumukset 7  31

(1) Pantattujen osakkuusyhtiöosakkeiden tasearvot. Kohteena olevien lainamäärien mukaisesti lasketut maksimivastuut ovat
yhteensä 24 miljoonaa euroa (31.12.2001 23 miljoonaa euroa).

Johdannaissopimukset
31.3.2002 31.12.2001

MEUR Nimellisarvo Tasearvo Käypä arvo Käypä arvo

Valuuttatermiinit 154 - - -1
Koronvaihtosopimukset 1 607  6 -11  41

Ostetut korko-optiot 270  1 - -

Johdannaissopimuksia käytetään valuutta- ja korkoriskeiltä suojautumiseen.
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Investoinnit käyttöomaisuuteen
Tammi- Tammi- Koko

maaliskuu maaliskuu Muutos vuosi

MEUR 2002 2001 % 2001

Suomen matkaviestintä 20  26 -23  102

Palveluliiketoiminnat 4  11 -64  53
Sonera Telecom 23  39 -41  186

Muu toiminta 4  6 -33  18

Konserni 51  82 -38  359

Henkilöstö keskimäärin
Tammi- Tammi- Koko

maaliskuu maaliskuu Muutos vuosi

2002 2001 % 2001

Suomen matkaviestintä 1 734 1 714  1 1 792

Palveluliiketoiminnat 2 320 3 455 -33 2 728
Sonera Telecom 4 730 4 934 -4 4 795

Muu toiminta 1 067 1 052  1 1 167

Konserni 9 851 11 155 -12 10 482
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Liiketoiminnat
Tammi- Tammi- Koko

maaliskuu maaliskuu Muutos vuosi
MEUR 2002 2001 % 2001

Liikevaihto
Suomen matkaviestintä 301  290  4 1 213
Kansainvälinen matkaviestintä -  2 -  4

Palveluliiketoiminnat
  Sonera SmartTrust 5  6 -17  36
  Sonera Zed 7  2  250  21
  Sonera Info Communications 20  17  18  71
  Sonera Plaza 14  15 -7  53
  Sonera Juxto 17  17 -  72
  Muut palvelut 9  6  50  68
  Yhteensä 72  63  14  321

Sonera Telecom
  Paikallis- ja kaukopuhelut 56  59 -5  222
  Ulkomaanpuhelut 35  34  3  149
  Datapalvelut 37  39 -5  151
  Vuokrajohdot 15  15 -  56
  Laitemyynti 28  29 -3  118
  Rakentaminen ja kunnossapito 6  3  100  35
  Konsernimyynti ja muut tuotteet 76  66  15  293
  Yhteensä 253  245  3 1 024

Muu toiminta 29  31 -6  113
Konsernin sisäinen myynti -119 -106 -12 -488
Konserni 536  525  2 2 187

Vertailukelpoinen käyttökate
Suomen matkaviestintä 150  144  4  604
Kansainvälinen matkaviestintä -2 -3 33  -14
Palveluliiketoiminnat
  Sonera SmartTrust -7 -15 53 -40
  Sonera Zed -5 -43 88 -129
  Sonera Info Communications 3  2 50  9
  Sonera Plaza -3 -10 70 -33
  Sonera Juxto -1 -8 88 -14
  Muut palvelut -2 -12 83 -37
  Yhteensä -15 -86 83 -244
Sonera Telecom 55  59 -7  230
Muu toiminta 3  -12 125  -14
Konserni 191  102  87 562

Liikevoitto
Suomen matkaviestintä 118  113  4  477
Kansainvälinen matkaviestintä 218 -4 -  569
Palveluliiketoiminnat
  Sonera SmartTrust -18 -19 5 -63
  Sonera Zed -11 -47 77 -182
  Sonera Info Communications 93  2 -  5
  Sonera Plaza -4 -13 69 -57
  Sonera Juxto -3 -10 70 -25
  Muut palvelut -3 -13  77 -62
  Yhteensä 54 -100 154 -384
Sonera Telecom 25  26 -4  108
Muu toiminta -11  265 -104  181
Konserni 404  300  35  951
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Muut tiedot
Tammi- Tammi- Koko

maaliskuu maaliskuu Muutos vuosi

2002 2001 % 2001

Liittymämäärät kauden lopussa (kpl)

Suomen matkaviestintä
  GSM-liittymät  (1) 2 410 502 2 307 014  4 2 421 533

  NMT-liittymät 34 585  51 437 -33  38 250

  Palveluoperaattorien liittymät Soneran verkossa 44 832  45 135 -1  50 245
  Yhteensä 2 489 919 2 403 586  4 2 510 028

  GSM-asiakasvaihtuvuus (% vuositasolla)  (2) 12,3 10,3 10,1

Suomen kiinteän verkon puhelinliittymät  (3) 742 721  768 519 -3  753 140

Liikenne ja käyttö
Suomen matkaviestintä

  Soitetut minuutit (milj. minuuttia) 1 047   982  7  4 215
  Liittymän keskim. kuukausikäyttö (min.) 143   139  3   145

  Liittymän keskim. kuukausituotto (euroa) 39,3 39,5 -1 40,5

  Lähetetyt tekstiviestit (milj. viestiä) 190   175  9   744
  Liittymästä lähetetyt tekstiviestit keskim. kuukaudessa 26   25  4   26

  Tekstiviestien käyttöaktiivisuus keskim. kuukaudessa

    (% asiakkaista) 73   70   72
  Sisältöpalvelujen käyttöaktiivisuus keskim. kuukaudessa

    (% asiakkaista) 31   32   33

Suomen kiinteä verkko (milj. minuuttia)

  Paikallispuhelut ja verkkokorvaukset 971  1 053 -8  3 889

  Kaukopuhelut 125   142 -12   518
  Ulkomaanpuhelut 56   58 -3   232

(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.
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Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat

Soneran pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen kokonaismäärä
31.3.2002 oli 3 004 milj. euroa. Kaikkien lainojen
keskikorko mukaan lukien suojaustoimenpiteiden
vaikutus oli noin 4,55 prosenttia.

Pitkäaikaiset lainat

• 700 milj. euron laina; erääntyy 16.12.2002;
(alunperin 1 330 milj. euroa ja eräpäivä 15.6.2004)
vaihtuvakorkoinen, sidottu Euriboriin sekä Soneran
pitkäaikaisiin luottokelpoisuusluokituksiin
(31.3.2002: 4,59%); 18.04.2002 lainaa lyhennettiin
500 milj. eurolla.

• 50 milj. euron pankkilaina; erääntyy 11.12.2003;
vaihtuvakorkoinen, sidottu Euriboriin (31.3.2002:
3,65%).

• 86 milj. euron pankkilainat; erääntyvät 6.11.2008;
vaihtuvakorkoiset, sidottu LIBOR:iin (31.3.2002:
3,48%).

• 123 milj. euron syndikoitu valmiusluottolimiitti;
erääntyy puolivuotiserissä 17.9.2002-17.3.2004;
vaihtuvakorkoinen, sidottu LIBOR:iin, limiitti oli
täysin käyttämätön 31.3.2002.

• 511 miljoonan euron syndikoitu valmiusluotto-
limiitti; erääntyy puolivuotiserissä 27.4.2003-
27.4.2005; vaihtuvakorkoinen, sidottu LIBOR:in,
limiitti oli täysin käyttämätön 31.3.2002.

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
2 150 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
16.8.2002; vaihtuvakorkoinen (31.3.2002: 3,96 %).

• 150 milj. euron joukkovelkakirjalaina; erääntyy
17.5.2002; kiinteä korko 5,50%.

500 milj. euron ulkomainen
yritystodistusohjelma (ECP)
sekä 500 milj. euron kotimainen
yritystodistusohjelma

• Ulkomaisen yritystodistusohjelman (ECP)
puitteissa ei ollut liikkeelle laskettuja yritystodistuksia
31.3.2002.

• 7 milj. euroa kotimaisen  yritystodistusohjelman
puitteissa liikkeelle laskettuja yritystodistuksia;
erääntyvät 12.04.2002-13.09.2002; keskimääräinen
korko 3,64%.

Muut lainat

• Muita lainajärjestelyjä yhteensä 11 milj. euroa
31.3.2002.

LIITE: SONERAN LAINAKANTA
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LIITE: SONERAN LAINAKANTA

Lainakannan jakautuminen
31.3. 31.12.

MEUR 2002 2001

Lainat rahoituslaitoksilta 847 1 275
Joukkovelkakirjalainat 2 150 2 150

Ulkomaiset yritystodistukset - 4

Suomalaiset yritystodistukset 7 51
Yhteensä 3 004 3 480

Lainojen takaisinmaksuohjelma vuositasolla
31.3.2002 31.3.2002

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
MEUR lainat lainat Yhteensä

2002 (huhti-joulukuu) 1 356 7 1 363
2003 254 - 254

2004 - - -

2005 1 000 - 1 000
2006 1 - 1

2007 - - -

2008 86 - 86
2009 300 - 300

Yhteensä 2 997 7 3 004

Lainojen takaisinmaksuohjelma seuraavan 12 kuukauden aikana
31.3.2002 31.3.2002

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

MEUR lainat lainat Yhteensä

Huhtikuu 2002 500 3 503

Toukokuu 2002 150 - 150
Kesäkuu 2002 2 - 2

Heinäkuu 2002 - - -

Elokuu 2002 500 - 500
Syyskuu 2002 - 4 4

Lokakuu 2002 1 - 1

Marraskuu 2002 - - -
Joulukuu 2002 203 - 203

Tammikuu 2003 - - -

Helmikuu 2003 200 - 200
Maaliskuu 2003 - - -

Yhteensä 1 556 7 1 563


