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Amer Sports Oyj  PÖRSSITIEDOTE 

28.4.2009 klo 13.10 
 
AMER SPORTS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS  
TAMMI–MAALISKUU 2009 (IFRS) 
 
• Amer Sportsin vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 2 % ja oli 355,3 

milj. euroa. Liikevaihto laski vertailukelpoisin valuutoin 7 %. Vertailukelpoisin valuutoin 
liikevaihto kasvoi EMEA:ssa 2 %, laski Amerikassa 15 % ja pysyi edellisvuoden tasolla 
Aasiassa. 

• Liiketulos oli -6,9 milj. euroa (0,0). Osakekohtainen tulos oli -0,15 euroa (-0,07). Tuloksen 
heikentyminen heijastaa haasteellista markkinatilannetta erityisesti Yhdysvalloissa. 

• Kulutuskysynnän yleinen epävarmuus heikentää Amer Sportsin koko vuoden näkyvyyttä. 
Näkyvyys paranee toisella vuosineljänneksellä, kun talviurheiluvälineiden ennakkotilaukset 
on saatu, mutta Fitness-segmentin kehitys pysyy erittäin epävarmana koko vuoden ajan. 
Vallitsevan epävarmuuden vuoksi Amer Sports on päättänyt tarkentaa ohjeistustaan kun 
talviurheiluvälineiden ennakkotilaukset on saatu. (Aiempi ennuste: yhtiön tuloksen 
odotetaan parantuvan vuonna 2009.) 
 

 1–3/ 1–3/ Muutos  
Milj. euroa 2009 2008 % %*) 2008 
Liikevaihto 355,3 363,0 -2 -7 1 576,6 
Bruttokate 143,8 145,6 -1 633,0 
Liiketulos -6,9 0,0 78,9 
Rahoitustuotot ja -kulut -7,5 -6,9 -9 -33,3 
Tulos ennen veroja -14,4 -6,9 45,6 
Katsauskauden tulos -10,8 -5,2 34,0 
  
Tulos/osake, e  -0,15 -0,07 0,47 
*) Vertailukelpoisin valuutoin 
 
TOIMITUSJOHTAJA ROGER TALERMO: 
"Urheiluvälinealan vuosi 2009 alkoi saman epävarmuuden varjossa, joka koskee lähes kaikkea 
kuluttajaliiketoimintaa. Tämän vuoksi jälleenmyyjät ovat olleet erittäin varovaisia tilaamaan 
uusia tuotteita ja purkaneet varastojaan. Lisäksi yleisen kulutuskysynnän heikkenemisen ohella 
kuluttajat ovat siirtyneet edullisempiin hintaluokkiin pyrkiessään vähentämään kulutusta. 
Markkinatilanteen nykyiset vaikeudet näkyvät selvemmin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. 
Vertailukelpoisin valuutoin Amer Sportsin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto nousi 2 % 
EMEA:ssa mutta laski Amerikassa 15 %. Tämän seurauksena konsernin liikevaihto pieneni 
7 %. 
 
Asusteet ja jalkineet -liiketoimintamme hyvä kehitys jatkui; kasvua oli ensimmäisellä 
neljänneksellä 18 % vertailukelpoisin valuutoin. Tämänhetkisen tilauskannan perusteella 
uskomme kuitenkin, että tässä liiketoiminnassa nähty voimakas kasvusuuntaus ei jatku 
muutaman seuraavan vuosineljänneksen aikana. Talviurheiluvälineliiketoiminnan talvikausi 
päättyi hyvin, ja liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Mikä vielä tärkeämpää, viime talven 
erinomaisen lumitilanteen vuoksi talviurheiluvälineiden kierto oli hyvä, mikä paransi 
jälleenmyyjien edellytyksiä tehdä tilauksia seuraavalle kaudelle. Fitness-liiketoiminnassa viime 
vuonna nähty jyrkkä myynnin pudotus jatkui ensimmäisellä neljänneksellä, ja kysyntä oli 
heikkoa sekä kuluttajille että kuntosaleille suunnatuissa tuotteissa. Heikon kysynnän taustalla 
ovat sekä luottomarkkinoiden tiukkuus että yleisestä taloustilanteesta huolestuneiden 
asiakkaiden odottava asenne. 
 
Kun jälleenmyyjät ovat nyt erittäin varovaisia tekemään tilauksia, tulevaisuudennäkymät ovat 
selvästi tavallista vaikeammin ennustettavissa. Panostamme jatkossakin kannattavuutemme ja 
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markkina-asemamme suojaamiseen. Kuluvan vuoden ehdoton prioriteettimme on taseen 
vahvistaminen ja tehokkuuden edelleen parantaminen." 
 
LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS 
Amer Sportsin liikevaihto laski 2 % ja oli 355,3 milj. euroa (363,0). Liikevaihto laski 
vertailukelpoisin valuutoin 7 %. 
 
Liiketoimintasegmenteittäin liikevaihto jakautui seuraavasti: Talvi ja ulkoilu 46 % 
(talviurheiluvälineet 10 %), Pallopelit 40 % ja Fitness 14 %. Talvi ja ulkoilu- ja Pallopelit-
segmenttien liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Fitnessin liikevaihto laski 16 %. 
Vertailukelpoisin valuutoin Talvi ja ulkoilu -segmentin liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, 
Pallopelien laski 8 % ja Fitnessin laski 25 %. 
 
Markkina-alueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: Amerikka 46 %, EMEA 44 % ja Aasia 10 %. 
Aasiassa liikevaihto nousi 9 %, pysyi EMEA:ssa edellisvuoden tasolla ja laski Amerikassa 5 %. 
Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto nousi EMEA:ssa 2 %, pysyi edellisvuoden tasolla 
Aasiassa ja laski 15 % Amerikassa. 
 
Konsernin liiketulos oli -6,9 milj. euroa (0,0). Tuloksen heikentyminen heijastaa haasteellista 
markkinatilannetta erityisesti Yhdysvalloissa. 
 
Tulos ennen veroja oli -14,4 milj. euroa (-6,9). Osakekohtainen tulos oli -0,15 euroa (-0,07). 
Nettorahoituskulut olivat -7,5 milj. euroa (-6,9).  
 
INVESTOINNIT 
Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 8,7 milj. euroa (6,5). Konsernin poistot 
olivat 8,4 milj. euroa (7,6).  
 
TUOTEKEHITYS  
Tuotekehitykseen käytettiin 13,9 milj. euroa (14,6) eli 3,9 % liikevaihdosta.  
 
RAHOITUSTILANNE JA RAHAVIRTOJEN KEHITYS 
Amer Sportsin korolliset velat maaliskuun lopussa olivat 581,6 milj. euroa (535,4), josta 
lyhytaikaista velkaa oli 151,9 milj. euroa ja pitkäaikaista velkaa 429,7 milj. euroa. Rahavarat 
olivat katsauskauden päättyessä 54,4 milj. euroa (34,4). Konsernin nettovelka oli 527,2 milj. 
euroa (501,0).  
 
Amer Sportsilla on 325 milj. euron vuosina 2011 ja 2012 erääntyvä, jatkuva luottojärjestely, 
josta on käytetty 245 milj. euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä on käytössä 1.1.2009 alkaen yhteensä 
60 milj. euron sitovat limiitit, jotka erääntyvät 2010.  
 
Vuonna 2007 Amer Sports laski liikkeelle kaksi kotimaisille institutionaalisille sijoittajille 
suunnattua Private Placement -tyyppistä joukkovelkakirjalainaa. Vuosina 2009 ja 2011 
erääntyvät lainat ovat yhteismäärältään 150 milj. euroa. Vuonna 2011 erääntyvän 
joukkovelkakirjalainan ja jatkuvien luottojärjestelyjen lisäksi pitkäaikaiseen velkaan sisältyy 
100 milj. Yhdysvaltain dollarin luotto, joka on osa alun perin vuonna 2005 sovittua, vuosina 
2011 ja 2012 erääntyvää 575 milj. euron luottoa, ja 31,4 milj. euron eläkelaina. 
 
Lyhytaikaista rahoitusta hoidetaan pääasiassa kotimaisella yritystodistusohjelmalla, josta 
maaliskuun lopussa oli käytössä 70 milj. euroa. 
 
Maaliskuussa Amer Sports Oyj laski liikkeeseen 60 milj. euron suuruisen hybridilainan 
vahvistaakseen konsernin pääomarakennetta ja maksaakseen nykyisiä velkojaan. Lainan korko 
on 12,0 % vuodessa. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin 
kolmen vuoden kuluttua. Hybridilaina on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa, ja 
lainaa käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan 
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velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten 
osakkeenomistajien omistuksia. 
 
Maaliskuun lopussa omavaraisuusaste oli 36,9 % (31,4 %) ja nettovelkaantumisaste 95 % 
(112 %).  
 
Liiketoiminnan nettorahavirta korkojen ja verojen jälkeen oli 64,1 milj. euroa (118,1). 
Investointien nettorahavirta oli -9,6 milj. euroa (-3,9).  
 
LIIKETOIMINTASEGMENTIT 
 
TALVI JA ULKOILU 
 1–3/ 1–3/ Muutos  
Milj. euroa 2009 2008 % %*) 2008 
Liikevaihto  
  Talviurheiluvälineet 37,0 36,9 0 -1 378,9 
  Asusteet ja jalkineet 82,5 71,0 16 18 277,9 
  Pyöräily 27,2 33,5 -19 -21 114,2 
  Urheiluinstrumentit 17,7 20,6 -14 -16 89,8 
Liikevaihto yhteensä 164,4 162,0 1 1 860,8 
Liiketulos -10,9 -14,6 25 28 41,1 
*) Vertailukelpoisin valuutoin 
 
Tammi–maaliskuussa Talvi ja ulkoilu -segmentin liikevaihto oli edellisvuoden tasolla 
vertailukelpoisin valuutoin. Liikevaihto jakautui seuraavasti: asusteet ja jalkineet 50 %, 
talviurheiluvälineet 22 %, pyöräily 17 % ja urheiluinstrumentit 11 %. Liikevaihdosta EMEA:n 
osuus oli 70 %, Amerikan 21 % ja Aasian 9 %. Vertailukelpoisin valuutoin myynti nousi 
EMEA:ssa 5 % ja laski 8 % sekä Aasiassa että Amerikassa.  
 
Liiketulos -10,9 milj. euroa oli 28 % parempi kuin edellisvuonna vertailukelpoisin valuutoin. 
Parannuksessa näkyvät talviurheiluvälineliiketoiminnan alentunut kustannustaso sekä 
asusteiden ja jalkineiden myynnin voimakas kasvu. 
 
Liiketoiminta-alueet 
Puolet segmentin ensimmäisen neljänneksen liikevaihdosta liittyi asuste- ja 
jalkineliiketoimintaan, jossa suurin osa kevät/kesämallistosta toimitetaan vuoden kolmen 
ensimmäisen kuukauden aikana. Myynnin 18 % kasvu muodostui sekä Salomonin jalkineista, 
asusteista ja varusteista että Arc'teryxistä. Pohjois-Amerikan heikkoa tilannetta paikkasi hyvä 
tulos Keski-Euroopan markkinoilla. Tärkeimpien ulkoilu- ja maastojuoksujalkinetuotteiden myynti 
jatkui hyvänä. Syksy/talvimalliston tilausten kertyminen on varovaisempaa kuin 
kevät/kesäkauden. Tuotantositoumuksia vähennetään varastoriskin pienentämiseksi ja 
kassavirran parantamiseksi. 
 
Kauden 2008/09 loppu ei tuottanut yllätyksiä talviurheiluvälineliiketoiminnalle, vaan myynti pysyi 
edellisvuoden tasolla. Kustannustaso on selvästi alempi uudelleenjärjestelyjen ansiosta, ja 
teolliset synergiat näkyvät kauden 2009/10 tuotetoimituksissa. Ennakkotilauskausi on yhä 
meneillään ja alppimaat ja Pohjoismaat hyötyvät hyvistä talviolosuhteista erityisesti 
maastohiihdossa, kun taas Pohjois-Amerikassa tilauksia on niukasti, mikä vaikuttaa erityisesti 
lumilautaliiketoimintaan. Uuden teollisen rakenteen viimeiset muutokset saatettiin loppuun 
ensimmäisen neljänneksen aikana. 
 
Polkupyörän komponentteja valmistavan Mavicin toimitukset sopimusvalmistusasiakkaille olivat 
selvästi pienemmät ensimmäisellä neljänneksellä, kun koko toimitusketju pienensi varastojaan 
odottaessaan markkinatilanteen heikkenevän. Mavicilla oli myös tuotantokapasiteetin rajoituksia 
ylemmän hintaluokan vanteissa, johtuen R-SYS-etukiekkojen takaisinvedosta tammikuussa 
2009. Tämän vuoksi liikevaihto oli 21 % alempi kuin edellisvuonna vertailukelpoisin valuutoin. 
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Tämä on ensimmäinen vuosi, kun markkinoilla on Mavic-merkkisiä asusteita ja varusteita, ja 
niiden myynti etenee odotusten mukaan.  
 
Urheiluinstrumenttien liikevaihto vertailukelpoisin valuutoin oli 16 % alle edellisvuoden tason. 
Liikevaihdon laskun taustalla on taloudellinen tilanne, joka on vaikuttanut erityisesti 
sukellusmarkkinoihin. Toisaalta Training-tuoteryhmässä kulutuskysyntä oli hyvällä tasolla ja 
kasvuluvut olivat kaksinumeroiset edellisvuoteen verrattuna. Suunnon kannattavuuden 
säilyttämiseksi on käynnistetty kattava kustannussäästöohjelma. 
 
PALLOPELIT 
 1–3/ 1–3/ Muutos  
Milj. euroa 2009 2008 % %*) 2008 
Liikevaihto   
  Mailapelit 63,9 62,6 2 -4 227,0 
  Joukkueurheilu 59,3 58,0 2 -9 189,9 
  Golf 19,7 23,4 -16 -17 78,6 
Liikevaihto yhteensä 142,9 144,0 -1 -8 495,5 
Liiketulos 11,5 15,7 -27 -33 37,0 
*) Vertailukelpoisin valuutoin 
 
Tammi–maaliskuussa Pallopeli-segmentin liikevaihto laski 8 % vertailukelpoisin valuutoin 142,9 
milj. euroon. Liikevaihto jakautui seuraavasti: mailapelit 45 %, joukkueurheilu 41 % ja golf 14 %. 
Liikevaihdosta Amerikan osuus oli 64 %, EMEA:n 24 % ja Aasian 12 %. Liikevaihto nousi 
vertailukelpoisin valuutoin 12 % Aasiassa ja laski EMEA:ssa 3 % ja Amerikassa 13 %. 
 
Liiketulos, 11,5 milj. euroa, on 8 % liikevaihdosta. Liiketulos laski 33 % edellisvuoteen 
verrattuna vertailukelpoisin valuutoin myyntimäärien pienentymisen ja katepaineiden vuoksi. 
Katteisiin vaikuttivat talouden paineet ja kysynnän siirtyminen edullisemman hintaluokan 
tuotteisiin. 
 
Liiketoiminta-alueet 
Mailapelien liikevaihto pieneni vertailukelpoisin valuutoin 4 %. Vertailukelpoisin valuutoin 
liikevaihto kasvoi Aasiassa 13 %, EMEA:ssa se pysyi edellisvuoden tasolla ja Amerikassa se 
laski 12 %. Aasian myynnin kasvua vauhdittavat jakelun laajentaminen Kiinassa ja vahvistuva 
asema sulkapallokategoriassa. Amerikassa myynnin laskun taustalla on ensisijaisesti 
Yhdysvallat, missä talouden taantuma heikentää liikevaihtoa. Yhdysvalloissa jälleenmyyjät ovat 
edelleen varovaisia ja kuluttajat pyrkivät säästämään siirtymällä edullisempiin hintaluokkiin. 
 
Joukkueurheilun liikevaihto laski 9 % vertailukelpoisin valuutoin. Aasiassa liikevaihto kasvoi 
47 % vertailukelpoisin valuutoin. EMEA:ssa puolestaan laskua oli 6 % ja Amerikassa 10 %. 
Joukkueurheilun liikevaihdosta 85 % tulee Yhdysvalloista. Tämän vuoksi talouden taantuma 
heikentää voimakkaasti joukkueurheilun kokonaisliikevaihtoa. Yhdysvalloissa edullisemman 
hintaluokan kauppojen menestys jatkuu, kun taas hinnoiltaan korkeammat premium-segmentit 
ovat laskussa. 
 
Golfliiketoiminnassa laskua oli 17 % edellisvuoteen verrattuna vertailukelpoisin valuutoin. 
Liikevaihto laski Amerikassa 26 %, Aasiassa 16 % ja EMEA:ssa 7 %. Markkinatutkimusten 
mukaan golfliiketoiminta on kärsinyt muita urheilun tuoteryhmiä enemmän talouden taantuman 
ja korkeampien harrastuskustannusten vuoksi. Valmistajat keskittyvät tuottamaan arvoa 
kuluttajille edullisemmissa hintaluokissa.   
 
FITNESS 
 1–3/ 1–3/ Muutos  
Milj. euroa 2009 2008 % %*) 2008 
Liikevaihto 48,0 57,0 -16 -25 220,3 
Liiketulos -3,4 3,7 - - 3,8 
*) Vertailukelpoisin valuutoin 
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Tammi-maaliskuussa Fitness-segmentin liikevaihto laski 25 % vertailukelpoisin valuutoin 48,0 
milj. euroon. Liikevaihdosta Amerikan osuus oli 77 %, EMEA:n 16 % ja Aasian 7 %. Myynti laski 
vertailukelpoisin valuutoin 12 % EMEA:ssa, 27 % Aasiassa ja 27 % Amerikassa. 
 
Liiketulos laski -3,4 milj. euroon (3,7) liikevaihdon huomattavan laskun ja bruttokatteiden 
alenemisen vuoksi. Alhaisempi kapasiteetin käyttöaste ja hintapaineet vaikuttivat 
bruttokatteeseen. Precor keskittyy edelleen hakemaan kustannussäästöjä kannattavuuden 
palauttamiseksi. 
 
Markkinatilanne ei ole muuttunut viime vuoden viimeisen neljänneksen jälkeen, sillä yleinen 
taloudellinen tilanne on merkittävin tulokseen vaikuttava tekijä. 
 
Kuluttajatuotteiden myynti laski merkittävästi taloustilanteen epävarmuuden vuoksi. Kotitaloudet 
ovat vähentäneet korkeamman hintaluokan kestokulutushyödykkeiden hankintojaan. Lisäksi 
erikoiskauppiaiden määrä on merkittävästi vähentynyt edellisvuoteen verrattuna.  
 
Kuntosaleille suunnattujen tuotteiden kysyntä heikkeni sekä Pohjois-Amerikassa että 
EMEA:ssa, sillä asiakkaat lykkäävät ostopäätöksiään taloudellisen epävarmuuden vuoksi. Myös 
rahoituksen (leasingin) saatavuudella on vaikutusta, erityisesti Euroopassa. Kahden merkittävän 
jälleenmyyjän konkurssin seurauksena syntynyttä aukkoa jakelussa ei ole vielä saatu korvattua. 
Kuntosaleille suunnattujen tuotteiden kysynnän laskun taustalla ovat tiukat luottomarkkinat, 
jotka vaikeuttavat pienempien asiakkaiden mahdollisuuksia rahoittaa laiteinvestointeja, ja 
yleisistä talouden näkymistä huolissaan olevien asiakkaiden odottava asenne. Lisäksi monet 
asiakkaat ovat lykänneet uusia hankkeita: uusien kuntosalien laitemyynnin sijaan myynnin 
painopiste on siirtynyt vanhojen laitteiden uusimiseen. 
 
HENKILÖSTÖ 
Konsernin henkilökunnan määrä oli maaliskuun lopussa 6 293 henkilöä (6 351). Konsernin 
palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 6 272 (6 319) henkeä.  
 
 31.3.2009 31.3.2008 Muutos % 
Talvi ja ulkoilu 3 776 3 746 1 
Pallopelit 1 695 1 700 0 
Fitness 751 838 -10 
Konsernihallinto 71 67 6 
Yhteensä 6 293 6 351 -1 
 
 31.3.2009 31.3.2008 Muutos % 
EMEA 3 421 3 419 0 
Amerikka 2 300 2 393 -4 
Aasia 572 539 6 
Yhteensä 6 293 6 351 -1 
 
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT  
Maaliskuun lopussa Amer Sportsilla oli 12 385 rekisteröityä osakkeenomistajaa (12 300). 
Osakkeista oli hallintarekisterissä 41,7 % (45,0 %). 
 
Amer Sportsin osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä katsauskauden aikana 
kaikkiaan 13,6 milj. kappaletta 77,5 milj. euron kokonaishintaan. Vaihtuvuus oli 18,8 % 
(keskimääräisestä osakemäärästä, ilman omia osakkeita).  
 
Amer Sports Oyj:n osakkeiden viimeinen kauppa katsauskauden lopussa päätettiin hintaan 4,99 
euroa. Ylin kurssi NASDAQ OMX Helsingissä oli 6,66 euroa ja alin 4,69 euroa. Keskikurssi oli 
5,68 euroa. 
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31.3.2009 yhtiön markkina-arvo oli 362,8 milj. euroa ilman omia osakkeita. Yhtiöllä on omia 
osakkeita 340 900 kappaletta. Omien osakkeiden määrä edustaa 0,5 % Amer Sportsin 
osakemäärästä. 
 
Merkittävät muutokset omistusosuuksissa, tammi–maaliskuu 2009 
Amer Sports Oyj:n tietoon tuli 19.2.2009, että Novator Finland Oy on muuntanut kaikki 
NASDAQ OMX -termiinisopimuksensa suoriksi Amer Sports Oyj:n osakeomistuksiksi 18.2.2009. 
Seitsemää miljoonaa osaketta koskevien termiinisopimusten päätyttyä Novator Finland Oy 
omisti 14 688 900 Amer Sports Oyj:n osaketta, mikä vastaa 20,11 % yhtiön osake- ja 
äänimäärästä. 
 
Amer Sports Oyj:n tietoon tuli 19.2.2009, että Danske Bank A/S Helsingin sivukonttorin omistus 
Amer Sports Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta laski 23.2.2009 alle liputusrajan 5 % 
(1/20) osakekaupan johdosta, joka tehtiin 18.2.2009. Danske Bank A/S Helsingin sivukonttori 
omisti tuolloin 0 Amer Sports Oyj:n osaketta. 
 
Pörssi-ilmoitukset merkittävistä muutoksista omistusosuuksissa ovat nähtävillä Amer Sportsin 
internetsivustolla osoitteessa www.amersports.com/investors. 
 
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 
Amer Sports Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.3.2009 tehtiin seuraavat päätökset: 
 
Tilinpäätöksen vahvistaminen 
Yhtiökokous vahvisti Amer Sports Oyj:n tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2008. 
 
Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen 
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa jaetaan 0,16 euroa 
osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 
tiistaina 10.3.2009 olivat merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen 
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin tiistaina 17.3.2009. 
 
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen  
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2008. 
 
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 
Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin 
vuonna 2008 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 80 000 euroa, 
varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja jäsenille 40 000 euroa vuodessa. Kokouksista ja 
valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita. 40 % hallituksen palkkioista maksetaan 
yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. 
 
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). 
 
Hallituksen jäsenten valitseminen 
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Anssi Vanjoen, Ilkka Brotheruksen, Pirjo Väliahon, 
Martin Burkhalterin, Christian Fischerin ja Bruno Sälzerin sekä uudeksi jäseneksi Hannu 
Ryöppösen. Hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. 
 
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. 
 
Tilintarkastajan valitseminen 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. 
Päävastuullisena tilintarkastajana on Jouko Malinen, KHT.  

http://www.amersports.com/investors


 

 
 

    

   
  7 (13) 

 
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista  
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:  
 
Uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa maksua vastaan 
("Maksullinen Osakeanti") yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään 
omistavat yhtiön osakkeita. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 
000 000 uuden osakkeen antamisesta. Uusista osakkeista maksettava merkintähinta merkitään 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus osakkeiden antamiseen on voimassa 
kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.  
 
HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
Hallitus valitsi yksimielisesti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa 
puheenjohtajakseen Anssi Vanjoen ja varapuheenjohtajakseen Ilkka Brotheruksen.   
 
Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Pirjo Väliaho (valiokunnan puheenjohtaja), Anssi 
Vanjoki, Bruno Sälzer ja Christian Fischer.  
 
Nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Ilkka Brotherus (valiokunnan puheenjohtaja), Anssi Vanjoki 
ja Martin Burkhalter.  
 
Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Hannu Ryöppönen (valiokunnan puheenjohtaja), Ilkka 
Brotherus ja Martin Burkhalter.  
 
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 
Amer Sports Oyj:n osakkeenomistaja Novator Finland Oy vaati 5.3.2009, että Amer Sports 
Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle mahdollisimman pian valitsemaan uusi hallitus 
yhtiölle korvaamaan hallituksen jäsenet, jotka valittiin 5.3.2009 pidetyssä varsinaisessa 
yhtiökokouksessa, ja käsittelemään ehdotusta uuden 5 pykälän, Nimitysvaliokunta, lisäämisestä 
yhtiöjärjestykseen. Novator Finland Oy ehdotti myös, että yhtiökokous päättäisi 
nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista uuden yhtiöjärjestysmääräyksen mukaisesti, jos 
ehdotus hyväksytään. 
 
17.4.2009 Amer Sports Oyj:n hallitus päätti peruuttaa 7.4.2009 kutsumansa ylimääräisen 
yhtiökokouksen vastaanotettuaan Novator Finland Oy:n ilmoituksen Amer Sports Oyj:n 
ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä koskevan vaatimuksen peruuttamisesta.  
 
Yhtiökokouksia koskevat asiakirjat ja lehdistötiedotteet ovat yhtiön internetsivustolla osoitteesta 
www.amersports.com. 
 
LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
Amer Sports Oyj:n lähiajan riskit liittyvät erityisesti Pohjois-Amerikan ja Euroopan 
kulutuskysyntään. Lisää tietoa yhtiön liiketoiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä on yhtiön 
internetsivustolla osoitteessa www.amersports.com/investors. 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2009 
Kulutuskysynnän yleinen epävarmuus heikentää Amer Sportsin koko vuoden näkyvyyttä. 
Näkyvyys paranee jonkin verran toisella vuosineljänneksellä, kun talviurheiluvälineiden 
ennakkotilaukset on saatu, mutta Fitness-segmentin kehitys pysyy erittäin epävarmana koko 
vuoden ajan. Vallitsevan epävarmuuden vuoksi Amer Sports ei anna tarkempaa ennustetta. 
(Aiempi ennuste: yhtiön tuloksen odotetaan parantuvan vuonna 2009.) 
 
 
 

http://www.amersports.com/investors
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TAULUKOT 
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 –standardin mukaisesti. Laadintaperiaatteet ja 
tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Laadintaperiaatteet 
sisältävät kuvauksen vuonna 2009 voimaantulevien standardien ja tulkintojen vaikutuksista 
konsernin tilinpäätökseen.  
 
Tilintarkastamaton 
 
Milj. euroa 
 
KONSERNITULOS 
 
 1-3/2009 1-3/2008 Muutos % 2008
  
LIIKEVAIHTO 355,3 363,0 -2 1 576,6
Myytyjen suoritteiden hankintameno -211,5 -217,4  -943,6
BRUTTOKATE 143,8 145,6 -1 633,0
  
Lisenssituotot 2,4 4,0  14,3
Liiketoiminnan muut tuotot 2,6 1,9  18,9
Tuotekehityskulut -13,9 -14,6  -55,6
Myynnin ja markkinoinnin kulut -104,8 -103,3  -406,2
Hallinnon ja muut liiketoiminnan kulut -37,0 -33,6  -125,5
  
LIIKETULOS -6,9 0,0  78,9
% liikevaihdosta -1,9 0,0  5,0
  
Rahoitustuotot ja -kulut -7,5 -6,9 -9 -33,3
  
TULOS ENNEN VEROJA -14,4 -6,9  45,6
  
Verot 3,6 1,7  -11,6
  
NETTOTULOS -10,8 -5,2  34,0
  
Jakautuminen:  
   Emoyhtiön omistajille -10,8 -5,2  33,9
   Vähemmistölle 0,0 0,0  0,1
  
Osakekohtainen tulos, e -0,15 -0,07  0,47
Laimennettu osakekohtainen tulos, e -0,15 -0,07  0,47
  
Osakkeiden oikaistu keskimääräinen  
määrä omilla osakkeilla  
vähennettynä, milj. kpl 72,7 72,3  72,5
Osakkeiden oikaistu keskimääräinen  
määrä omilla osakkeilla  
vähennettynä, laimennettu, milj. kpl 72,7 72,6  72,5
  
Oma pääoma/osake, e 7,62 6,13  6,95
ROCE, % *) 7,1 5,6  7,9
ROE, % -8,1 -4,4  6,7
Käytetty keskikurssi:  
EUR 1,00 = USD 1,30 1,49  1,47
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*) 12 kk:n liukuva keskiarvo 
 
Veroina on kirjattu koko vuoden arvioiduista veroista katsauskauden tulokseen suhteutettu 
osuus. 
 
LAAJA TULOSLASKELMA 
 1-3/2009 1-3/2008 2008
  
Nettotulos -10,8 -5,2 34,0
  
Muut laajan tuloksen erät  
   Muuntoerot  8,6 -17,7 4,3
   Tulevien rahavirtojen suojaus  4,0 -3,4 -4,7
   Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -1,0 0,9 1,2
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 11,6 -20,2 0,8
  
Laaja tulos 0,8 -25,4 34,8
  
Laajan tuloksen jakautuminen:  
Emoyhtiön omistajille 0,8 -25,4 34,7
Vähemmistölle 0,0 0,0 0,1
 
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN 
 
 1-3/2009 1-3/2008 Muutos % 2008
Talvi ja ulkoilu 164,4 162,0 1 860,8
Pallopelit 142,9 144,0 -1 495,5
Fitness 48,0 57,0 -16 220,3
Yhteensä 355,3 363,0 -2 1 576,6
 
LIIKETULOS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN 
 
 1-3/2009 1-3/2008 Muutos % 2008
Talvi ja ulkoilu -10,9 -14,6 25 41,1
Pallopelit 11,5 15,7 -27 37,0
Fitness -3,4 3,7  3,8
Konsernihallinto -4,1 -4,8 15 -3,0
Yhteensä -6,9 0,0  78,9
 
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN 
 1-3/2009 1-3/2008 Muutos % 2008
Amerikka 163,8 173,1 -5 677,8
EMEA 156,5 157,7 -1 723,0
Aasia 35,0 32,2 9 175,8
Yhteensä 355,3 363,0 -2 1 576,6
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 1-3/2009 1-3/2008 2008
  
Liiketulos -6,9 0,0 78,9
Poistot ja muut liiketoiminnan rahavirran oikaisut 8,4 7,0 20,6
Käyttöpääoman muutos 81,9 123,8 -42,6
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja  83,4 130,8 56,9
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veroja 
  
Maksetut ja saadut korot liiketoiminnasta -9,5 -7,4 -31,9
Maksetut välittömät verot -9,8 -5,3 -14,5
Liiketoiminnan nettorahavirta 64,1 118,1 10,5
  
Ostetut liiketoiminnot -1,2 - -2,5
Myydyt konserniyhtiöt - 2,6 3,6
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin  
hyödykkeisiin -8,7 -6,5 -43,1
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden  
luovutustulot 0,3 0,0 27,4
Investointien nettorahavirta -9,6 -3,9 -14,6
  
Maksetut osingot -11,8 -36,3 -36,4
Oman pääoman ehtoinen laina 60,0 - -
Nettovelan ja muiden rahoituserien muutos -120,3 -111,1 42,8
Rahoitustoimintojen nettorahavirta -72,1 -147,4 6,4
  
Rahavarat 1.1. 72,1 68,0 68,0
Muuntoero -0,1 -0,4 1,8
Rahavarojen muutos -17,6 -33,2 2,3
Rahavarat 31.3./31.12. 54,4 34,4 72,1
 
KONSERNITASE 
 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
  
Varat  
Liikearvo 287,3 259,3 279,3
Muut aineettomat hyödykkeet 211,1 204,7 207,5
Aineelliset hyödykkeet 134,5 132,5 135,3
Muut pitkäaikaiset varat 61,5 66,5 65,9
Vaihto-omaisuus 335,5 301,5 346,0
Saamiset 424,9 423,5 555,8
Rahavarat 54,4 34,4 72,1
Varat 1 509,2 1 422,4 1 661,9
  
Oma pääoma ja velat  
Oma pääoma 556,8 447,4 508,1
Pitkäaikaiset korolliset velat *) 429,7 217,5 434,9
Muut pitkäaikaiset velat 14,0 17,6 22,0
Lyhytaikaiset korolliset velat *) 151,9 317,9 252,8
Muut lyhytaikaiset velat 315,1 340,4 389,0
Varaukset 41,7 81,6 55,1
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 509,2 1 422,4 1 661,9
  
Omavaraisuusaste, % 36,9 31,4 30,6
Nettovelkaantumisaste, % 95 112 121
EUR 1,00 = USD 1,33 1,58 1,39
 
*) Vuosina 2011 ja 2012 erääntyvästä sitovasta luottolimiitistä käytössä olevat varat on esitetty 
pitkäaikaisissa veloissa. Vuoden 2008 vertailutiedot on muutettu vastaavasti. 
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
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Oma  
pääoma  
1.1.2008 289,3 15,0 -7,5 -66,8 -2,7 278,9 506,2 3,5 - 509,7
Laaja tulos  -17,7 -2,5 -5,2 -25,4    -25,4
Osingonjako  -36,3 -36,3    -36,3
Osakeoptiot  0,3 0,3   0,3
Osakepää- 
oman  
korotus  
optioilla 2,9 -2,9 0,0   0,0
Muu muutos  
vähemmistö- 
osuudessa  0,0 -0,9  -0,9
Oma  
pääoma  
31.3.2008 292,2 12,1 -7,5 -84,5 -5,2 237,7 444,8 2,6 -  447,4
    
Oma  
pääoma  
1.1.2009 292,2 12,1 -5,7 -62,5 -6,2 275,6 505,5 2,6 - 508,1
Laaja tulos  8,6 3,0 -10,8 0,8   0,8
Osingonjako  -11,8 -11,8   -11,8
Oman  
pääoman  
ehtoinen  
laina  -0,3 -0,3  60,0 59,7
Oma  
pääoma  
31.3.2009 292,2 12,1 -5,7 -53,9 -3,2 253,0 494,5 2,6 60,0 556,8
 
VASTUUSITOUMUKSET, KONSERNI 
 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
  
Velan vakuudeksi annetut kiinnitykset 0,0 2,6 0,0
Takaukset 10,0 4,9 8,5
Leasing- ja vuokrasopimusvastuut 113,6 94,1 106,6
Muut vastuut 49,3 42,5 46,1
 
Johdon, osakkaiden tai omistusyhteysyritysten puolesta ei ole annettu pantteja tai muita 
vastuusitoumuksia. 
 
JOHDANNAISINSTRUMENTIT 
 31.3.2009 31.3.2008 31.12.2008
  
Nimellisarvo  
Valuuttatermiinit 678,9 498,2 604,3
Korkotermiinit 0,0 0,0 0,0
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Korkoswapit 225,2 213,3 221,9
  
Käypä arvo  
Valuuttatermiinit 5,0 11,5 -1,1
Korkotermiinit 0,0 0,0 0,0
Korkoswapit -8,3 -4,0 -7,6
 
LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS NELJÄNNESVUOSITTAIN 
 
 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
LIIKEVAIHTO 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007
Talvi ja ulkoilu 164,4 326,6 267,6 104,6 162,0 304,9 280,6 100,2
Pallopelit 142,9 110,0 110,6 130,9 144,0 107,0 109,9 150,4
Fitness 48,0 58,7 55,0 49,6 57,0 85,2 72,3 59,7
Yhteensä 355,3 495,3 433,2 285,1 363,0 497,1 462,8 310,3
     
 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
LIIKETULOS 2009 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007
Talvi ja ulkoilu -10,9 36,7 45,7 -26,7 -14,6 35,2 48,9 -28,8
Pallopelit 11,5 3,4 6,6 11,3 15,7 8,0 5,4 15,0
Fitness -3,4 -2,3 2,8 -0,4 3,7 13,0 8,1 6,2
Konsernihallinto -4,1 -2,6 -3,6 8,0 -4,8 -2,5 -3,3 -5,2
Yhteensä -6,9 35,2 51,5 -7,8 0,0 53,7 59,1 -12,8

 
Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen 
näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset. 
 
 
AMER SPORTS OYJ 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja: 
Tommy Ilmoni, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. (09) 7257 8233 
Pekka Paalanne, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, puh. (09) 7257 8212 
Roger Talermo, toimitusjohtaja, puh. (09) 7257 8210 
 
 
PUHELINKONFERENSSI 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tiistaina 28.4.2009 
klo 15.00. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3003 2666. 
Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa 
www.amersports.com. Tallenne konferenssista on myöhemmin kuunneltavissa samassa www-
osoitteessa: tallenteen numero +44 (0)208 196 1998 ja koodi 6801881 #. Amer Sportsin 
pääkonttorilla ei järjestetä tiedotustilaisuutta. 
 
AMER SPORTSIN TULOSTIEDOTUS VUONNA 2009  
- Pääomamarkkinapäivät 27. ja 28.5. 
- osavuosikatsaus tammi-kesäkuu torstaina 6.8. 
- osavuosikatsaus tammi-syyskuu torstaina 29.10. 
 
 
AMER SPORTS OYJ 
Viestintä 
 

http://www.amersports.com/
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Maarit Mikkonen 
Viestintäpäällikkö 
Puh. (09) 7257 8306, sähköposti: maarit.mikkonen@amersports.com 
www.amersports.com 
 
JAKELU 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.amersports.com 

mailto:maarit.mikkonen@amersports.com
http://www.amersports.com/
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