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Keskeistä tammi–kesäkuussa 2008

S d t til k t k i t li 16 % j• Saadut tilaukset kasvoivat yli 16 % ja 
olivat 2 168 (1 864) milj. euroa

• Liikevaihto kasvoi 13 % ja nousi 1 627 
(1 437) milj. euroon

• Orgaaninen kasvu oli 9 %

H lt liik t i i k hit j tk i• Huoltoliiketoiminnan kehitys jatkui 
vahvana, kasvua 15 %

• Liikevoitto oli 107,3 (104,3) milj. euroa, 
mikä on 6,6 (7,3) % liikevaihdosta
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Hiab – vaihteleva markkinaympäristö
MEUR %

• Kuormankäsittelylaitteiden 
markkinat vahvat Keski- ja Pohjois-
Euroopassa, muissa Länsi-

MEUR %

Euroopassa, muissa Länsi
Euroopan maissa nähtävissä 
markkinoiden hiljentymistä. Etelä-
Eurooppa heikko.

• Vaihtolavalaitteiden kysyntä vahva 
jätteenkäsittelyssäjätteenkäsittelyssä

• Raaka-aineiden ja komponenttien 
kohonneita hintoja haastavaa 
siirtää lopputuotteiden hintoihin

* Pro forma
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Kalmar – kannattavuus kehittyy suunnitellusti
MEUR %

• Kontinkäsittelylaitteiden markkinat 
vilkkaat

• Tilauskertymä kasvoi 12 %

MEUR %

Tilauskertymä kasvoi 12 %
• Mobiilipukkinosturien ja 

konttikurottajien markkinat erityisen 
aktiiviset

• Liikevoittomarginaali parani 
i äi i ljä kensimmäisen vuosineljänneksen 

6,0 prosentista 8,2 prosenttiin 
toisella vuosineljännekselläj

• Pro Future -konseptin lanseeraus

* Pro forma
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** Excluding a one-off cost of EUR 18 
million related to a container spreader 
inspection program



MacGREGOR – tilauskertymä yhä vahva   
MEUR %

• Laivojen lastinkäsittelylaitteiden ja 
offshore-ratkaisujen markkinat 
jatkuivat erittäin vahvoina

MEUR %

jatkuivat erittäin vahvoina
• Noin 80 % 2.3 mrd euron 

tilauskannasta arvioidaan 
toimitettavan vuoden 2010 
loppuun mennessä

• Tasapainoisempi tuotevalikoima• Tasapainoisempi tuotevalikoima 
ja vahva kasvu parantavat 
kannattavuutta  

* Pro forma
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Huoltoliiketoiminta – vahva kasvu jatkui 

• Huoltopalveluiden kysyntä jatkui 
aktiivisena

• Konversioprojektit käynnistyivät• Konversioprojektit käynnistyivät 
hyvin 

• Useita kontinkäsittelylaitteidenUseita kontinkäsittelylaitteiden 
ylläpitosopimuksia solmittiin

• Huoltoliiketoiminnan osuus 
kokonaisliikevaihdosta 25 % 
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Liikevaihdon maantieteellinen kehitys – vahvaaLiikevaihdon maantieteellinen kehitys vahvaa 
kasvua Aasiassa

Amerikat Aasia ja Tyynenmeren alueEMEAMilj. euroa Amerikat Aasia ja Tyynenmeren alueEMEA

+20 %

%+40 %

-26 %
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*Pro forma



Huoltoliiketoiminta kasvoi 15 prosenttia
Hiab MacGREGORKalmarMilj. euroa Cargotec yht.g y

+15 %

+9 %

+15 %+31 %

+9 %
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Operatiivinen liikevoitto liiketoiminta-alueittain

Milj. euroa 1‐6/2008 1‐6/2007 2007 2006
Pro forma 

2005

Hiab 36,2 40,9 73,8 86,6 66,7, , , , ,

% 7,5 % 8,5 % 7,9 % 9,5 % 7,9 %

Kalmar 51,7 50,8 105,5* 111,8 97,8

% 7,2 % 7,8 % 7,9%* 9,3 % 8,5 %

MacGREGOR 33,8 22,0 59,4 36,1 27,6

% 7,8 % 7,3 % 7,9 % 7,5 % 7,5 %, , , , ,

Konsernihallinto, muut ‐14,4 ‐9,5 ‐17,5 ‐11,9 ‐12,3

Cargotec yhteensä 107,3 104,3 221,1* 222,6** 179,8

* Pois lukien Kalmariin kohdistuva 18 milj. euron kulukirjaus konttitarttujien tarkastus- ja korjausohjelmasta
** Pois lukien kiinteistöjen myyntivoitto

% 6,6 % 7,3 % 7,3%* 8,6%** 7,6 %
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Tunnusluvut

1‐6/2008 1‐6/2007 2007 2006
Pro forma 

2005
Laimentamaton tulos/osake, 
euroa 1,11 1,17 2,17 2,57 2,11
Oma pääoma/osake, euroa 14,38 13,82 14,29 13,72 11,93

Korolliset nettovelat, milj. euroa 370,1 344,3 303,6 107,5 120,5

Omavaraisuusaste, % 36,9 40,4 38,3 47,6 46,2

Nettovelkaantumisaste, % 41,0 39,0 33,9 12,3 15,7
Oman pääoman tuotto, % 15,6 17,0 15,6 20,2 19,2

Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,7 17,7 16,8 23,1 20,9

Liiketoiminnan rahavirta ennen 
rahoituseriä ja veroja 94,7 83,4 235,1 249,8 194,1
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Alkuvuoden 2008 yritysostotAlkuvuoden 2008 yritysostot

• Australialainen O’Leary’s Material Handling Services Länsi-Australian johtava• Australialainen O Leary s Material Handling Services, Länsi-Australian johtava 
takalaitanostimia toimittava yritys. Liikevaihto 2,6 milj. euroa ja 24 työntekijää.

• Takalaitenostimia valmistavat Del Equipment ja Ultron Lift Corp. Isossa-Britanniassa ja 
Yhd ll i Liik iht 23 ilj j 164 t ö t kijääYhdysvalloissa. Liikevaihto 23 milj. euroa ja 164 työntekijää.

• Italialainen Idea Designing & Consulting vahvistamaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 
10 tuotesuunnittelijaa.

• Eteläafrikkalainen Bowman Cranes, Hiabin pitkäaikainen yhteistyökumppani 
toimituksissa, asennuksissa ja huollossa. Liikevaihto 18 milj. euroa ja 70 työntekijää.

• Yhdysvaltalainen offshore-huoltoratkaisuja toimittava Platform Crane ServicesYhdysvaltalainen offshore huoltoratkaisuja toimittava Platform Crane Services 
International. Liikevaihto 16 milj. dollaria ja 105 työntekijää.

• Uusiseelantilainen Zepro Tailgate, Hiabin pitkäaikainen takalaitanostimien jälleenmyyjä 
sekä asennus korjaus ja huoltopalveluja ja varaosamyyntiäsekä asennus-, korjaus- ja huoltopalveluja ja varaosamyyntiä.
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On the Move -muutosohjelma

• Alkuvaiheen projektit keskittyneet tukitoimintojen ja yhtiörakenteen 
yksinkertaistamiseen ja tehokkuutta parantavien 
tietojärjestelmähankkeiden käynnistämiseentietojärjestelmähankkeiden käynnistämiseen

• Suomessa ja Ruotsissa kaikki liiketoiminnat siirretään yhteen 
maayhtiöön vuoden vaihteessay

• Selvitystyö yhtiörakenteen yksinkertaistamisesta laajennettu 
useisiin maihin 

• Nopeutettu aikataulu, aloitetuista projekteista arvioidaan syntyvän 
noin 10 milj. euron kustannukset vuodelle 2008

• Jatkossa pääpaino globaalin toimitusketjun kehittämisessä
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Globaalin toimitusketjun laajentaminen – käynnissäGlobaalin toimitusketjun laajentaminen käynnissä 
olevat hankkeet

Sh h i Kii k j k i kä i l l i id k i i l j i• Shanghai, Kiina – kuorman- ja kontinkäsittelylaitteiden kapasiteetin laajentaminen 
yhteisessä tuotantoyksikössä

• Tianjin, Kiina – uusi offshore-laitteiden tuotantolaitos avattiin maaliskuussa 2008
• Singapore – offshore-nosturien tuotannon käynnistys
• Korea – kuormausnosturien kapasiteetin kaksinkertaistaminen
• Malesia – konttitarttujien kapasiteetin laajentaminen

Investoinnit
~50 MEUR vuonna 2008

15 MEUR vuonna 2009

j p j

• Narva, Eesti – komponenttien ~15 MEUR vuonna 2009

Tuotannon suunniteltu arvo

Narva, Eesti komponenttien 
tuotannon kasvattaminen

~500 MEUR• Teksas, Yhdysvallat – uutta 
kapasiteettia kontinkäsittelyyn 
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Näkymät

• Cargotec arvioi edelleen koko vuoden liikevaihdon kasvun olevan 
edellisvuoden kasvun tasolla vahvan tilauskertymän ja 
ennätyksellisen korkean tilauskannan ansiostaennätyksellisen korkean tilauskannan ansiosta.

• Kalmarin ja MacGREGORin kannattavuuden ennakoidaan kehittyvän 
myönteisesti aikaisempien odotusten mukaisesti. Sen sijaan Hiabin y p j
Euroopan markkinanäkymien epävarmuus on lisääntynyt 
huomattavasti.

• Cargotecin 2008 liikevoittomarginaalin arvioidaan edelleen 
parantuvan edellisvuoden 7,3 prosentista, mutta Hiabin näkymien 
epävarmuuden ja nopeutetun On the Move muutosohjelmanepävarmuuden ja nopeutetun On the Move -muutosohjelman 
kustannusten ennakoidaan johtavan liikevoittomarginaalin jäämiseen 
alle 8 prosentin.p
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