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TREDJE KVARTALET I KORTHET

� Wärtsiläs omsättning uppgick till 597,9 (604,0)
milj. euro. Den jämförbara tillväxten var 31,9%.

� Resultatet före extraordinära poster utgjorde 134,8
(130,2) milj. euro. Den jämförbara tillväxten
var 22,6 milj. euro.

� Orderstocken för Power-divisioner (tidigare
Wärtsilä NSD) ökade med 26,3 % och rörelsevinsten
uppgick till 22,4 (0,0) milj. euro, vilket motsvarade
4,0 % av omsättningen.

� Metras namn ändrades till Wärtsilä.
� Ole Johansson började som koncernchef.
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RESULTAT 1.1-30.9.2000
Wärtsiläs omsättning uppgick till 1.950,0 (1.931,2) milj. euro
och rörelsevinsten till 318,6 (191,2) milj. euro. I rörelsevins-
ten ingår en realisationsvinst på 225,4 miljoner euro från
försäljning av 12 miljoner aktier i Assa Abloy. I proforma-
rörelsevinsten för jämförelseperioden ingår motsvarande
poster på 21,4 milj. euro i realisationsvinst från försäljning
och emission av aktier i Assa Abloy samt 99,8 milj. euro i
realisationsvinst från försäljning och emission av aktier i
Sanitec. Resultatet före extraordinära poster uppgick till
285,2 (160,6) milj. euro. Resultatet per aktie utgjorde 3,53
(1,83) euro.

OMSÄTTNING PER DIVISION
Milj. euro Q3/2000 Q3/1999 2) Förändring
Power-divisionerna 1) 558,2 420,6 +32,7%
Imatra Steel 39,6 32,5 +21,8%
Sanitec 3) 150,8
Övrig verksamhet 4) 2,0 2,3
Intern omsättning -1,9 -2,2
Sammanlagt 597,9 604,0 -1,0%

1-9/2000 1-9/1999 Förändring 1999
Power-divisionerna 1.583,1 1.340,0 +18,1% 1.896,6
Imatra Steel 141,9 125,1 +13,4% 173,0
Sanitec 3) 224,4 465,7 630,0
Övrig verksamhet 4) 6,2 6,7 8,8
Intern omsättning -5,6 -6,3 -8,4
Sammanlagt 1.950,0 1.931,2 +1,0% 2.700,0
1) Power-divisionerna omfattar de affärsområden som ingick i före detta
Wärtsilä NSD.
2) De delårsrapporter som Wärtsilä publicerade före innevarande
räkenskapsår var tertialrapporter. Delårssiffrorna för 1999 i denna
rapport är därför proforma-belopp.
3) Sanitec omfattar bara 1-3/2000 under 2000.
4) Wärtsilä Fastigheter och koncernledningen.

RÖRELSEVINST PER DIVISION
Milj. euro Q3/2000 Q3/1999 Förändring
Power-divisionerna 22,4 0,0 +22,4
Imatra Steel 0,3 0,5 -0,2
Sanitec 2) 19,7
Övrig verksamhet 3) 1)130,7 5)122,1 +8,6
Sammanlagt 153,3 142,3 +11,0

1-9/2000 1-9/1999 Förändring 1999
Power-divisionerna 46,8 0,0 +46,8 -28,5
Imatra Steel 10,8 6,9 +3,9 10,8
Sanitec 2) 17,9 58,0 80,6
Övrig verksamhet 3) 4)243,1 5)126,3 +116,8 209,8
Sammanlagt 318,6 191,2 +127,4 272,7
1) Innehåller en reavinst på 126,4 milj. euro från försäljning av aktier i
Assa Abloy.
2) Sanitec har konsoliderats som dotterbolag 1-3/2000 och därefter
redovisats som intressebolag.
3) Wärtsilä Fastigheter, koncernledningen och intressebolag.
4) Innehåller en reavinst på 225,4 milj. euro från försäljning av aktier i
Assa Abloy.
5) Innehåller en reavinst på 21,4 milj. euro från försäljning och emission
av aktier i Assa Abloy samt en reavinst på 99,8 milj. euro från försälj-
ning och emission av aktier i Sanitec.

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNSTRUKTUREN
Wärtsilä NSD blev ett helägt dotterbolag till Metra den 29
februari 2000, när Metra förvärvade Fincantieri Cantieri
Navali Italianis minoritetspost på 15,4% för 100 milj. euro.
Metra ändrade namn till Wärtsilä genom beslut av en extra

bolagsstämma den 13 september 2000. Namnändringen
inregistrerades den 22 september 2000. Wärtsilä NSD:s
koncernledning har i och med detta integrerats med moder-
bolagets organisation. Affärsområdena inom före detta
Wärtsilä NSD går nu under det gemensamma namnet
Power-divisionerna.

Enligt beslut av ordinarie bolagsstämman den 23 mars
2000 utdelades en extradividend i form av aktier i Sanitec
den 7 april 2000, varefter Metra innehar 46,7% av Sanitec. I
föreliggande delårsrapport har Sanitec därför till utgången
av mars konsoliderats som dotterbolag i resultaträkningen
och sedan april redovisats som intresseföretag.

Fem miljoner aktier i Assa Abloy avyttrades den 8 mars
2000 för 111,5 milj. euro och sju miljoner aktier den 4
september 2000 för 147,3 milj. euro. Vid försäljningarna
uppstod realisationsvinster på 225,4 milj. euro före skatt.
Wärtsilä deltog i Assa Abloys emission i juni och tecknade i
proportion till sin ägarandel 2,5 miljoner nya aktier för 35,9
milj. euro. Wärtsiläs innehav i Assa Abloy uppgår därefter
till 16,4%. Assa Abloy redovisas inte längre som intresse-
bolag i Wärtsiläs bokslut.

Det samägda bolaget Cummins Wärtsilä upplöstes i
februari.

Förvärvet av minoritetsposten i Wärtsilä NSD och
teckningen av aktier vid Assa Abloys emission utgjorde
merparten av investeringarna under perioden.

POWER-DIVISIONERNA

Milj. euro Q3/2000 Q3/1999 Förändring
Omsättning 558,2 420,6 +32,7%
Rörelsevinst 22,4 0,0
Rörelsevinst, % 4,0% 0,0%
Orderingång 507,8 500,1 +1,5%

1-9/2000 1-9/1999 Förändring 1999
Omsättning 1.583,1 1.340,0 +18,1% 1.896,6
Rörelsevinst/-förlust 46,8 0,0 -28,5
Rörelseresultat, % 3,0% 0,0% -1,5%
Orderingång 1.695,7 1.237,0 +37,1% 1.853,7
Orderstock i slutet
av perioden 1.564,7 1.239,2 +26,3% 1.314,9

Power-divisionerna hade en fortsatt god utveckling under
det tredje kvartalet. Orderingången förbättrades framför allt
inom Kraftverk och Service i förhållande till jämförelse-
perioden. Marinmotorer hade fortsättningsvis en stark
orderingång. Den sammanlagda orderstocken för Power-
divisionerna låg kvar på samma rekordnivå och uppgick till
över 1,5 miljarder euro. En stabil omsättningstillväxt i för-
ening med en fördelaktigare kostnadsstruktur gjorde att
rörelsevinsten i förhållande till omsättningen ökade till 4%.
Koncernen har som mål att höja detta nyckeltal till 7%.

Marinmotorer & licensverksamhet

Milj. euro Q3/2000 Q3/1999 Förändring
Omsättning 186,3 156,4 +19,1%
Orderingång 218,1 270,8 -19,5%

1-9/2000 1-9/1999 Förändring 1999
Omsättning 515,3 454,8 +13,3% 637,7
Orderingång 621,4 517,8 +20,0% 688,8
Orderstock i slutet
av perioden 841,0 736,7 +14,2% 678,1
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Beställningarna på fartyg fortsatte att öka över hela världen
under det tredje kvartalet. De koreanska varven erhöll
största delen av dessa order tack vare sin priskonkurrens-
kraft. Även de japanska och kinesiska varven lyckades emel-
lertid åter öka sina marknadsandelar som en följd av
koreanernas långa leveranstider. Efterfrågan på fartyg vän-
tas fortsätta att hålla sig på nuvarande nivå under det sista
kvartalet, vilket förutses medföra nya order för Wärtsilä-
och Sulzer-propulsionslösningar.

En stor del av beställningarna under de senaste måna-
derna har bestått av containerfartyg, tankers och kryss-
ningsfartyg. Man räknar med att marknaden för bulkfartyg
och medelstora tankers nu står i tur att växa. Olyckan med
fartyget Erika i Frankrike har lett till en ökad medvetenhet
för miljö och säkerhet. Detta förorsakar nya fartygsorder
som öppnar möjligheter för Wärtsilä- och Sulzer-lösning-
arna.

Wärtsilä-motorerna har en fortsatt stark ställning på
marknaden för medelvarviga motorer, framför allt när det
gäller kryssningsfartyg. Orderstocken för Sulzer-motorer
var starkare än under jämförelseperioden.

Wärtsiläs EnviroEngine-teknologi har fått ett gott
mottagande på marknaden. Kunderna eftersträvar en ut-
släppsnivå som understiger normerna och lagstiftningen,
för att belastningen på miljön skall bli så liten som möjligt.
Wärtsiläs senaste teknologiska innovation, en rökfri
common-rail-motor, har redan beställts till ett flertal kryss-
ningsfartyg. Intresset väntas öka också i fråga om andra
fartygstyper.

Wärtsilä presenterade sin The Ship Power Supplier-
strategi på sjöfartsmässan SMM i Hamburg i september
2000. Tyngdpunkten håller på att flyttas till kompletta
propulsionslösningar, där samarbetet med John Crane-Lips
har en central roll. Wärtsilä är nu berett att sälja kompletta
paketlösningar, där hela Lips propellersortiment kan utnytt-
jas. Samtidigt avyttrade Wärtsilä sin propellertillverkning i
Norge.

Kraftverk

Milj. euro Q3/2000 Q3/1999 Förändring
Omsättning 194,1 127,6 +52,2%
Orderingång 108,7 87,4 +24,3%

1-9/2000 1-9/1999 Förändring 1999
Omsättning 537,9 460,6 +16,8% 655,4
Orderingång 544,8 269,4 +102,2% 552,6
Orderstock i slutet
av perioden 539,4 359,4 +50,1% 460,3

Marknadsläget för kraftverk i Asien har förbättrats framför
allt i Taiwan och Japan samt på några av öarna i Stilla Ha-
vet. Även den turkiska marknaden utvecklades bra under
det tredje kvartalet. Order erhölls från ett geografiskt stort
område som omfattade Asien, Afrika samt de amerikanska
kontinenterna. Europa utgör fortsättningsvis huvudmark-
naden för gasdrivna kraftverk. I synnerhet självständiga
kraftproducenter (IPP) har varit aktiva. Wärtsilä har varit
med och arrangerat finansiering för flera projekt.

Enligt Diesel&Gas Turbine Worldwides statistik har
Wärtsiläs marknadsandel för tjockoljedrivna kraftverk stigit
till 58% (1 juni 1999-31 maj 2000), under jämförelse-

perioden var den 55%. Då man beaktar alla bränslen samt
gasturbiner som är mindre  än 60 MW,  har den totala
marknadsandelen för Wärtsiläs kraftverk minskat till 7%
(10%). Den främsta orsaken är de små gasturbinernas kraf-
tigt ökade marknadsandel. Wärtsiläs leveranser av gaskraft-
verk (218 MW) låg klart under nivån för föregående period
(487 MW). En enskild leverans av ett gasdieselkraftverk på
120 MW bidrog märkbart till leveransvolymen under före-
gående period. Gas kommer också i fortsättningen att ha en
stark tillväxt som bränsle inom den decentraliserade
elproduktionen. För att höja marknadsandelen har sats-
ningar på marknadsföring, produktkvalitet, leveranstider
och flexibilitet ökats.

Serviceverksamheten

Milj. euro Q3/2000 Q3/1999 Förändring
Omsättning 171,9 134,9 +27,4%

1-9/2000 1-9/1999 Förändring 1999
Omsättning 505,2 417,6 +21,0% 589,9

Service-divisionen hade en fortsatt stark tillväxt även under
det tredje kvartalet. Tyngpunkten i serviceverksamheten
ligger på kundservice av hög kvalitet samt på etablering och
lokal närvaro i områden med ett ökande motorbestånd.
Detta gör det möjligt att förbättra positionen på nya väx-
ande marknader.

Wärtsilä grundade ett nytt bolag i Bangladesh under det
tredje kvartalet, som skall underhålla och stöda det lokala
motorbeståndet samt bygga upp bestående relationer med
nyckelkunderna.

Produktutveckling och produktion
Utvecklingen av Internetbaserad verksamhet fortsätter. De
första kunderna använder redan Wärtsiläs produkt Spares
on-line, som är en web-baserad reservdelshandel. Affärs-
verksamheten på nätet kommer att utvecklas stegvis och
inleds i februari. Wärtsilä presenterade sin strategi för e-
business samt nya Internetprodukter på SMM-mässan i
september 2000. Avsikten med nättjänsterna är att effektivi-
sera kundservicen och att frigöra Wärtsiläs egna resurser
från administrativa rutiner till mer produktivt försäljnings-
och servicearbete.

Fokus inom utvecklingen av Wärtsiläs motorer ligger
på miljöskonsamma lösningar. Detta arbete har pågått i
många år. Synlig rök har varit föremål för särskild uppmärk-
samhet på kryssningsfartyg under de senaste åren. Produkt-
utvecklingen inriktas förutom på synlig rök också på att
minska utsläpp av kväveoxid samt av, enligt Kyotoavtalets
krav, utsläpp av koldioxid.

Common-rail-teknologin gör det möjligt att åstad-
komma såväl rökfria motorer med såväl lägre utsläpp av
kvävedioxid som mindre bränsleförbrukning. Teknologin
tillämpas både på medelvarviga och lågvarviga motorer.

De flesta produktlinjerna inom Wärtsiläs Power-divisio-
ner hade ett fortsatt högt kapacitetsutnyttjande även under
det tredje kvartalet. Anpassningsåtgärderna främst i Frank-
rike och Italien fortsätter. Det pågående projektet Operative
Excellence har som syfte att förbättra den totala kvaliteten
och att kontinuerligt utveckla arbetsprocesserna.
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RESULTATRÄKNING
Milj. euro 1-9/2000 1-9/1999 1) 1999
Omsättning 1.950,0 1.931,2 2.700,0
Övriga rörelseintäkter 253,6 159,2 236,6
Kostnader -1.811,6 -1.805,3 -2.540,9
Avskrivningar och nedskrivningar -80,9 -84,4 -112,9
Resultatandel i intresseföretag 7,5 -9,5 -10,1
Rörelsevinst 318,6 191,2 272,7
Finansiella intäkter och kostnader -33,4 -30,6 -35,7
Vinst före extraordinära poster 285,2 160,6 237,0
Extraordinära kostnader -2,5
Vinst före skatter 285,2 160,6 234,5
Inkomstskatter 2) -88,7 -55,2 -95,9
Minoritetsandel -5,2 -6,2 -8,5
Räkenskapsperiodens vinst 191,3 99,2 130,1
1) Före år 2000 rapporterade Wärtsilä tertialvis. På grund av detta är
1999-siffrorna proformasiffror.
2) Skatterna har räknats på basis av periodens resultat.

BALANSRÄKNING
Milj. euro 30.9.2000 30.9.1999 31.12.1999
Bestående aktiva 1.015,7 1.107,2 1.217,4
Rörliga aktiva
  Omsättningstillgångar 656,6 690,6 667,7
  Fordringar 821,9 960,8 975,8
  Kassa och bank 155,1 108,9 110,3
Balansomslutning 2.649,3 2.867,5 2.971,2

Aktiekapital 189,7 189,7 189,7
Övrigt eget kapital 702,9 631,0 636,8
Minoritetsandel 14,6 155,3 180,4
Avsättningar 128,3 168,4 173,4
Långfristigt främm. kapital 398,8 451,4 471,6
Kortfristigt främm. kapital 1.215,0 1.271,7 1.319,3
Balansomslutning 2.649,3 2.867,5 2.971,2

Räntebärande främm. kapital 555,9 792,6 794,3
Räntefritt främm. kapital 1.057,9 960,5 996,6

FINANSIERINGSANALYS
Milj. euro 1-9/2000 1-9/1999 1999
Rörelsens nettokassaflöde 117,0 100,9 106,9
Nettokassaflöde från
  investeringar 1)80,5 -36,7 -32,1
Nettokassaflöde från
  finansiering -152,8 -39,2 -59,1
Förändring av likvida medel 44,7 25,0 15,7
1) I ändringen ingår en minskning på �30,7 milj. euro av Sanitecs likvida
medel.

INVESTERINGAR
Milj. euro 1-9/2000 1-9/1999 1999
Koncernen, bruttoinvesteringar 184,9 145,8 263,8
  Varav företagsköp och aktier 148,9 97,6 180,0
Minskningar av bestående aktiva 39,7 30,8 58,4
Nettoinvesteringar 145,2 115,0 205,4

NYCKELTAL
1-9/2000 1-9/1999 1999

Resultat/aktie 1), euro 3,53 1,83 2,43
Resultat/aktie 2),euro 3,24
Eget kapital/aktie, euro 14,31 12,98 13,09
Soliditet 1, % 32,4 32,4 31,4
Soliditet 2 3), % 37,2 36,9 35,5
Nettoskuldsättningsgrad 1 0,66 0,90 0,90
Nettoskuldsättningsgrad 2 3) 0,44 0,67 0,68
Räntebärande
  nettoskuld, milj.euro 428,4 604,4 676,8
1) Utan eventuell utspädningseffekt från konvertibla kapitallån och
optioner.
2) Utspädningseffekten av konvertibla kapitallån och optioner medräknad.
3) I soliditet 2 och nettoskuldsättningsgrad 2 ingår konvertibla kapitallån
(117,2 milj. euro) i eget kapital.

ANSTÄLLDA
I medeltal 1-9/2000 1-9/1999 1999
Power Divisionerna 8.982 8.639 8.472
Imatra Steel 1.282 1.238 1.237
Sanitec 1) 5.745 5.796
Övrig verksamhet 2) 27 51 46
Koncernen 10.291 15.673 15.551
Antal anställda i slutet av
perioden 10.202 15.460 17.937
1) Sanitecs personal ingår inte i 2000 siffror.
2) Wärtsilä Fastigheter och koncernledningen.

ANSVARSFÖRBINDELSER
Milj. euro 30.9.2000 30.9.1999 31.12.1999
Fastighetsinteckningar 72,7 130,6 91,0
Bolagsinteckningar 23,1 5,9 11,9
Totalt 95,8 136,5 102,9
Borgens- och ansvarsförbindelser
  för egen del 503,6 477,8 440,6
  för intressebolag 0,0 133,6 95,7
  för övriga 2,4 3,6 4,9
Leasingansvar 44,0 41,5 47,3
Sammanlagt 550,0 656,5 588,5

DERIVATINSTRUMENTENS NOMINELLA VÄRDEN
Milj. euro totalbelopp varav slutna

positioner
Ränteoptioner, köpta 45,6
Ränteoptioner, utfärdade 34,2
Ränteswaps 246,8
Valutaterminskontrakt 1.153,5 81,4
Valutaoptioner, köpta 10,5
Valutaoptioner, utfärdade 9,8
Om alla dessa derivatinstrument hade sålts till marknadspriser vid
rapportperiodens slut, skulle nettoeffekten ha blivit �55,1 milj. euro.
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IMATRA STEEL
Milj. euro Q3/2000 Q3/1999 Förändring
Omsättning 39,6 32,5 +21,8%
Rörelsevinst 0,3 0,5 -40,0%
Rörelsevinst, % 0,8 1,5

1-9/2000 1-9/1999 Förändring 1999
Omsättning 141,9 125,1 +13,4% 173,0
Rörelsevinst 10,8 6,9 +56,5% 10,8
Rörelsevinst, % 7,6 5,5 6,2

Imatra Steels omsättning fortsatte att öka under det tredje
kvartalet. På grund av de normala driftstoppen för årsservi-
ce var omsättningen under rapportperioden emellertid liten
och resultatnivån, liksom i fjol, lägre än under början av
året.

Efterfrågan på marknaden för specialstål fortsatte på
en gynnsam nivå. Fordonsindustrins produktionsvolymer
låg på en hög nivå. Även verkstadsindustrins och åter-
försäljarnas behov ökade. Leveranserna inom samtliga
Imatra Steels enheter under januari-september steg i jämfö-
relse med motsvarande period året innan.

Priset på skrot var avsevärt högre under det tredje
kvartalet än under samma period föregående år. Medel-
priset på stålleveranserna har stigit mindre. Det finns fortfa-
rande ett starkt tryck att höja priserna såväl på specialstål-
stänger som komponenter.

AKTIEINNEHAV OCH ÖVRIG VERKSAMHET
Intressebolaget Sanitecs bidrag till Wärtsiläs resultat för det
första kvartalet är en rörelsevinst på 17,9 (17,0) milj. euro
samt en resultatandel på 8,1 milj. euro under det andra och
tredje kvartalet. Sanitec publicerade sin delårsrapport den 2
november 2000. Wärtsiläs ägarandel av Sanitecs marknads-
värde (46,7%) uppgick till 247 milj. euro per 29 september
2000. Aktierna i Sanitec har ett bokföringsvärde på 161,8
milj. euro i Wärtsiläs koncernbalansräkning.

Assa Abloy lämnar delårsrapport den 13 november
2000. Wärtsiläs ägarandel av Assa Abloys marknadsvärde
(16,4%) uppgick till 1.184 milj. euro per 29 september 2000.
Assa Abloy-innehavet har ett bokföringsvärde på 140,0 milj.
euro i koncernbalansräkningen. Wärtsilä bokförde 5,7 milj.
euro i utdelning från Assa Abloy i maj.

Wärtsilä Fastigheter sålde fastigheter och lägenheter i
bostadsbolag för sammanlagt 11,8 (14,5) milj. euro, vilket
resulterade i realisationsvinster på 7,7 (5,7) milj. euro.
Hyresintäkterna uppgick totalt till 4,7 (5,3) milj. euro.

FÖRETAGETS LEDNING
Den 13 september 2000 beviljade Wärtsiläs styrelse bergs-
rådet Georg Ehrnrooth avsked från posten som verkstäl-
lande direktör samt utnämnde dipl.ekon. Ole Johansson
(49), till verkställande direktör för Wärtsilä. Ehrnrooth går
kontraktsenligt i pension i början av 2001. Ekon.mag.
Raimo Lind utsågs till koncernens ekonomi- och finans-
direktör i maj 2000. I september fastställdes sammansätt-
ningen av Wärtsiläs direktion. Därvid utnämndes Sven
Bertlin till vice verkställande direktör och verkställande
direktörens suppleant.

BOLAGSSTÄMMOR
Ordinarie bolagsstämman den 23 mars 2000 fastställde
dividenden till 0,50 euro per aktie samt en extradividend på
2,35 euro per aktie huvudsakligen i form av Sanitecaktier.
Villkoren för konvertibla kapitallån och optionsbevis juste-
rades i enlighet med extradividenden. Antalet medlemmar i
Wärtsiläs styrelse minskade med en då Carl-Olaf  Homén
avstod från sin styrelsepost. För övrigt blev styrelsens sam-
mansättning oförändrad. Bolagsstämman gav styrelsen
fullmakt att förvärva och överlåta egna aktier. Fullmakten
omfattar högst 5% av bolagets totala antal aktier och röster.

En extra bolagsstämma som hölls den 13 september
2000 fattade beslut om ändring av bolagets firmanamn och
§ 1 i bolagsordningen. Det nya firmanamnet är Wärtsilä
Oyj Abp, på engelska Wärtsilä Corporation. Som följd av
detta ändrades Metras A-aktie till Wärtsiläs A-aktie och
Metras B-aktie till Wärtsiläs B-aktie. Samtidigt togs de nya
aktiekoderna WRTAV och WRTBV i bruk.

Den extra bolagsstämman beslutade också att för
ägarnas räkning sälja de A- och B-aktier i Wärtsilä som
fanns på ett gemensamt värdeandelskonto. På detta gemen-
samma konto har registrerats de aktiebrev som inte har
konverterats till värdeandelar.

AKTIER
1-9/2000 1-9/1999 1999

Aktieomsättning i Helsingfors,
  av aktiestocken 29,5% 19,2% 32,7%
Aktieomsättning i Helsingfors,
av rösterna 14,8% 7,7% 14,5%
Aktieomsättning genom SEAQ,
  av aktiestocken 8,1% 8,5% 9,2%
Ägare utanför Finland
i slutet av perioden 12,2% 18,7% 16,5%

Aktier per 30.9.2000
A-aktien B-aktien sammanlagt

Antal aktier 13.935.104 40.265.142 54.200.246
Antal röster 139.351.040 40.265.142 179.616.182

UTSIKTER FÖR RESTEN AV ÅRET
Orderingången för Wärtsiläs Power-divisioner har under år
2000 varit avsevärt bättre än året innan. Orderingången för
helåret och orderstocken i slutet av räkenskapsåret kommer
att överstiga föregående års nivå.

Power-divisionernas omsättning för årets sista kvartal
väntas vara på fjolårets nivå. Omsättningen för helåret
kommer att öka.

Rörelsevinstmarginalen under det sista kvartalet beräk-
nas överstiga nivån för de första nio månaderna.

Imatra Steels rörelsevinst för helåret 2000 väntas klart
förbättras i jämförelse med året innan.

Den 8 november 2000

Wärtsilä Oyj Abp
Styrelsen
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