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TILINPÄÄTÖS 2007 – ENNÄTYSLIIKEVAIHTO JA –TULOS 
 
• Tilikauden liikevaihto kasvoi 7 % kaikkien aikojen ennätykseen 242,5 MEUR (226,6 

MEUR). Neljännen kvartaalin liikevaihto nousi 9 % ja oli 53,7 MEUR (IV/06: 49,2 MEUR).  
 
• Vuoden 2007 liikevoitto parani 30 % edellisvuodesta ja oli 28,3 MEUR (21,7 MEUR). 

Viimeisen neljänneksen liikevoitto oli hyvää tasoa 2,4 MEUR (0,7 MEUR). Sekä tilikauden 
että neljännen kvartaalin vertailukelpoinen liikevoittomarginaali parani selvästi. 

 
• Tilikauden voitto kasvoi 59 % kaikkien aikojen ennätykseen 17,5 MEUR (11,0 MEUR). 

Neljännen kvartaalin voitto oli 2,0 MEUR (0,5 MEUR). Tulos per osake, 0,45 EUR (0,28 
EUR), oli kaikkien vuosien paras. Neljänneksen tulos per osake oli 0,05 EUR (0,01 EUR).  

 
• Liiketoiminnan nettorahavirta parani 82 % ja oli 18,2 MEUR (10,0 MEUR). Korollinen 

nettovelka laski voimakkaasti ja päätyi 80,2 MEUR:oon (31.12.2006: 99,3 MEUR) ja 
velkaantumisaste historiallisen alas 82,8 %:iin (122,2 %). Omavaraisuusaste nousi 38,2 
%:iin (33,4 %) 

 
• Konserni eteni kannattavan kasvun strategiansa toteuttamisessa. Terminator-

uistinliiketoiminta hankittiin USA:ssa, uistinten kokoonpanotehdas perustettiin Venäjälle, 
Ranskan liiketoimintojen konsolidointi aloitettiin, Etelä-Koreaan perustettiin uusi 
jakeluyhtiö, Irlannin uistintehtaan tuotanto päätettiin lopettaa huhtikuussa 2008 ja yhteistyö 
Shimanon kanssa syveni ja yhteisesti omistetut jakelukeskukset perustettiin Unkariin, 
Venäjälle ja Ukrainaan. 

 
• Vuoden 2008 näkymät ovat aika hyvät. Alkaneen tilikauden liikevaihdon arvioidaan 

kasvavan 8-12 % käyttäen vuoden 2007 valuuttakursseja. Mahdolliset uudet yritysostot 
lisäävät toteutuessaan konsernin liikevaihtoa edellä mainitusta. Vuoden 2008 
liikevoittoprosentin odotetaan paranevan viime vuodesta käyttäen vuoden 2007 
valuuttakursseja ja eliminoiden kertaluonteisten erien vaikutuksen.  

 
• Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaettaisiin EUR 0,18 per osake. Tämä on 40 

% osakekohtaisesta tuloksesta. 
 
 
Oheisessa liitteessä esitetään yhteenveto hallituksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksen 
numeroaineistosta. 
 

Osavuosikatsausta käsittelevä telekonferenssi järjestetään tänään klo 16.30. Siihen voi 
osallistua soittamalla 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 207 750 9950 tai +1 
866 676 5870 ja pyytämällä yhdistämään Rapalan telekonferenssiin. Uudelleenkuunteluun on 
mahdollisuus 5 arkipäivän ajan numerossa +44 207 750 99 28 (pin-koodi: 218149#). Rapalan 
vuoden 2007 taloudellinen informaatio ja vuosikooste vuoden 2007 aikana julkaistuista 
pörssitiedotteista ja -ilmoituksista löytyvät nettiosoitteesta www.rapala.com.  
 

Lisätietoja antavat: 
Jorma Kasslin, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540 
Jouni Grönroos, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540 
Olli Aho, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540 
 

Jakelu: Helsingin Pörssi ja päämediat 
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Markkinatilanne ja myynti 
 
Markkinaolosuhteet olivat melko hyvät vuonna 2007. Sääolosuhteet olivat normaalit ja 
kalastussesonki alkoi hieman aiemmin kuin vuonna 2006, jolloin kesäsesonki oli myöhässä. 
Toisaalta sesonki myös päättyi aiemmin kuin edellisvuonna. Kalastusvälinemarkkinoiden 
kasvu oli voimakkainta Itä-Euroopassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa ja Aasiassa. Länsi-
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa markkinatilanne pysyi melko vakaana vaikkakin 
Yhdysvaltojen markkinat kärsivät hieman dollarin heikkenemisestä. 
 
Voimakas panostus konsernin liiketoiminnan tehostamiseen ja kustannussäästöihin 
leimasivat vuotta 2007. Nämä toimenpiteet toteutettiin kuitenkin siten, ettei panostuksia 
liiketoiminnan kehittämiseen ja myynnin kasvuun vähennetty. 
 
Kalastusvälineliiketoiminnan kausiluontoisuutta on viime vuosina vähennetty kasvattamalla 
konsernin liiketoimintoja eteläisellä pallonpuoliskolla ja päiväntasaajan lähettyvillä 
yritysostoilla, uusia liiketoimintoja käynnistämällä ja kasvattamalla tällä alueella jo aiemmin 
perustettuja liiketoimintoja. Vaikka lähes puolet liikevaihdosta kertyy jo toisella 
vuosipuoliskolla, yli 80 % liikevoitosta syntyi vuoden 2007 ensimmäisen 6 kuukauden aikana. 
 
Tilikauden liikevaihto kasvoi 7 % edellisvuodesta ja oli 242,5 MEUR (2006: 226,6 MEUR). 
Melkein 90 % tästä kasvusta oli orgaanista kasvua. Kaikkien maantieteellisten segmenttien 
paitsi Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi. Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen laski Pohjois-
Amerikan liikevaihtoa 5.8 MEUR. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla konsernin liikevaihto 
kasvoi 11 % ja Pohjois-Amerikan liikevaihto 4 %. 
 
Kaikkien liiketoimintasegmenttien liikevaihto kasvoi lukuun ottamatta tarvikkeita ja koukku-
tuotelinja teki kaikkien aikojen myyntiennätyksen. Uistinmyynti nousi 1 %, koukut 14 %, 
kolmansien osapuolien kalastusvälineet 19 % ja muut tuotteet 13 %. Tarkemmat tiedot 
liikevaihdon maantieteellisestä ja tuoteryhmäkohtaisesta jakaumasta ovat tämän tiedotteen 
numero-osiossa. 
 
Taloudellinen tulos ja kannattavuus 
 

 IV IV I-IV I-IV
MEUR 2007 2006 2007 2006
Liikevaihto 53,7 49,2 242,5 226,6
Voitto ennen poistoja (EBITDA) 4,3 2,4 33,8 28,0
Liikevoitto (EBIT) 2,4 0,7 28,3 21,7
Voitto ennen veroja 1,1 -0,3 23,3 14,6
Tilikauden voitto 2,0 0,5 17,5 11,0

 
Liikevoitto kasvoi 30 % ja oli 28,3 MEUR (21,7 MEUR). Myös liikevoittomarginaali nousi ja oli 
11,7 % (9,6 %). Sijoitetun pääoman tuotto saavutti hyvän tason ja oli 15,9 % (12,3 %).  
 
Liikevoittoon sisältyi useita kertaluontoisia eriä. Näistä suurimmat aiheutuivat uuden 
jakeluyhteisyrityksen 50 % osuuden myynnistä Shimanolle (myyntivoitto 4,9 MEUR), Ranskan 
jakeluliiketoimintojen keskittämisestä (kuluvaraus 2,5 MEUR), Irlannin uistintehtaan 
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sulkemisesta (kuluvaraus 1,1 MEUR) ja Terminator-yrityskaupan negatiivisesta liikearvosta 
(1,0 MEUR). Muut kertaluontoiset erät olivat nettona -0,7 MEUR (-0,4 MEUR). 
 
Liikevoittoa heikensi Yhdysvaltain dollarin ja eräiden muiden valuuttojen heikkeneminen 
euroon nähden (1,6 MEUR) sekä raaka-aine- ja henkilöstökustannusten kasvu erityisesti 
Kiinassa. Toisaalta useat liiketoiminnan tehostamis- ja kannattavuuden parantamishankkeet 
alkoivat vaikuttaa positiivisesti toisella vuosipuoliskolla. Myös konsernin omien tuotteiden 
osuus liikevaihdosta kasvoi ja paransi kannattavuutta. Valuuttakurssimuutosten suojauksesta 
syntynyt voitto 1,0 MEUR (+0,3 MEUR) on kirjattu rahoituseriin.  
 
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, kertaluontoiset erät eliminoituna ja käyttäen vuoden 
2006 valuuttakursseja, parani selvästi ja oli 11,2 % (9,8 %). Tämä käänne oli merkittävä ja 
lopetti liikevoittomarginaalin laskevan trendin. 
 
Johdon analyysi I-IV I-IV  I-IV I-IV
MEUR 2007 2006  2007 2006
Raportoitu liikevaihto 242,5 226,6 Rarportoitu liikevoitto 28,3 21,7
Valuuttakurssivaikutukset 10,0 0,0 Kertaluontoiset erät (netto) -1,6 0,4
Vertailukelpoinen liikevaihto 252,5 226,6 Valuuttakurssivaikutukset 1,6 0,0
  Vertailukelpoinen liikevoitto 28,3 22,1
Liikevoittomarginaali 11.7 % 9.6 % Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 11.2 % 9.8 %

 
Kaikkien muiden maantieteellisten segmenttien paitsi muun Euroopan liikevoitto kasvoi. Muun 
Euroopan liikevoitto laski Ranskan, Irlannin ja eräiden muiden maiden uudelleenjärjestely-
varauksista johtuen. Pohjoismaiden liikevoittoa paransi uuden jakeluyhteisyrityksen 50 % 
osuuden myynnistä saatu voitto. Tarkemmat maantieteelliset segmenttitiedot on esitetty 
tämän tiedotteen numero-osiossa. 
 
Rahoituskulut nousivat vertailuajanjaksosta korkojen nousun seurauksena. Tilikauden voitto 
nousi 59 % kaikkien aikojen ennätykseensä 17,5 MEUR (11,0 MEUR) ja myös tulos per 
osake, 0,45 EUR (0,28 EUR), oli kaikkien aikojen paras. 
 
Rahavirta ja taloudellinen asema 
 
Liiketoiminnan nettorahavirta parani 82 % ja oli 18,2 MEUR (10,0 MEUR). Käyttöpääoman 
suhteelliseen alentamiseen tähtääviä toimenpiteitä jatkettiin tuloksekkaasti tilikauden aikana. 
Huolimatta liiketoiminnan volyymin kasvusta käyttöpääoma laski 96,7 MEUR:oon (97,8 
MEUR). Vuoden 2007 lopun käyttöpääoma suhteessa liikevaihtoon oli 40 % (43 %), kun siitä 
vähennetään uuteen yhteisyritykseen Shimanolta vuoden lopussa hankitut alkuvarastot. 
 
Vuoden 2007 investointien nettorahavirta oli 3,7 MEUR (14,7 MEUR) sisältäen 9,9 MEUR 
(15,5 MEUR) investoinnit. Investointeihin sisältyy Terminator-yrityskauppa, toinen maksuerä 
vuonna 2005 päätetystä Freetime-yrityskaupasta sekä loppukauppahinta vuonna 2004 
päätetystä Guigo-yrityskaupasta. Vuonna 2007 toteutettujen yrityskauppojen 
kokonaishankintahinta oli 2,1 MEUR, josta 2,7 MEUR on allokoitu käyttöpääomaan, 0,9 
MEUR käyttöomaisuuteen, 0,5 MEUR velkoihin ja erotus on kirjattu tuloslaskelmaan 
negatiivisena liikearvona. Käyttö-omaisuuden myynnistä saatiin 6,3 MEUR. Tähän sisältyy 50 
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% osuuden myynti Venäjän ja Ukrainan jakeluyhteisyrityksestä Shimanolle (5,0 MEUR) ja 
useita pienempiä käyttöomaisuuden myyntejä. 
 
Osana strategisen jakeluyhteistyön syventämistä Rapala laski lokakuussa liikkeelle 889 680 
kappaletta uusia osakkeita Shimanolle 5,62 euron merkintähintaan per osake. Hinta vastaa 
osakkeen kurssin painotettua kolmen kuukauden keskiarvoa. Osakkeet eivät tuota oikeutta 
osinkoon tilikaudelta 2007 ja niillä on 12 kuukauden luovutusrajoitus. Annista kertyi 5 MEUR. 
 
Korollinen nettovelka laski voimakkaasti 80,2 MEUR:oon (31.12.2006: 99,3 MEUR) 
positiivisen kassavirran ja käyttöomaisuuserien myynnin seurauksena. Parantuneen 
kannattavuuden ja kassavirran seurauksena omavaraisuusaste nousi 38,2 %:iin (31.12.2006: 
33,4 %) ja velkaantumisaste laski 82,8 %:iin (31.12.2006: 122,2 %). Konsernin maksuvalmius 
on parempi kuin kertaakaan aiemmin vuoden 1998 pörssilistauksen jälkeen. 
 
Konsernin strategian toteuttaminen - kasvu 
 
Konsernin johto osallistui tilikauden aikana useisiin yrityskauppaneuvotteluihin ja 
yhteistoimintahankkeisiin konsernin kannattavan kasvun strategian toteuttamiseksi, 
 
Neuvottelujen tuloksena syntyi konsernin kannalta erittäin tärkeä yhteenliittymä, jossa Rapala 
ja Shimano päättivät yhdistää voimansa Itä-Euroopan jakelussa. Konsernin tavoitteena on 
pitkään ollut kehittää ja vahvistaa jakeluyhteistyötään Shimanon kanssa. Shimanon kanssa 
aiemmin vuonna 2007 perustettu Unkarin Kaakkois-Euroopan jakelukeskus on jo 
osoittautunut menestykseksi. Lokakuussa Rapalan ja Shimanon yhteistyö syveni entisestään, 
kun yhtiöt sopivat jakeluyhteisyrityksen perustamisesta Venäjän ja Ukrainan nopeasti 
kasvaville markkinoille. Tämä transaktio saatettiin loppuun joulukuussa. Osapuolet omistavat 
Rapalan kontrolloiman Rapala Shimano East Europe Oy -yhteisyrityksen 50/50. Rapalan 
vuoden 2008 liikevaihdon arvioidaan kasvavan transaktion seurauksena yli 10 MEUR. Tämän 
jakeluyhteistyön laajennuksen jälkeen Rapala vastaa Shimanon kalastusvälineiden jakelusta 
Etelä-Afrikkaan ja 22 maahan Euroopassa. Venäjällä yhteisyritys myy myös Shimanon 
polkupyörän osia. 
 
Tammikuussa saatettiin loppuun yhdysvaltalaisen haaralippajigejä ja muita uistimia 
valmistavan Terminatorin hankinta. Terminator on USA:n haaralippajigimarkkinan toiseksi 
suosituin brändi noin 2 MEUR liikevaihdollaan. Tällä hetkellä uistimet teetetään alihankintana 
Meksikolaisella valmistajalla, mutta tuotanto siirretään myöhemmin Rapalan Kiinan tehtaalle. 
 
Myös konsernin orgaaninen kasvu jatkui voimakkaana. Venäjälle perustettiin uistinten 
kokoonpanotehdas ja uusi jakeluyhtiö käynnistettiin Etelä-Koreassa. Myynnin kasvu jatkui 
vahvana Itä-Euroopassa, Aasiassa, Australiassa ja Etelä-Afrikassa. Orgaanista kasvua 
lisäsivät myös uudet tuotekategoriat, olemassa olevien tuotekategorioiden laajennukset sekä 
kohdistetut markkinointikampanjat. Lisäksi edettiin uusille markkina-alueille ja tuoteryhmiin 
sekä vahvistettiin konsernin asemaa olemassa olevilla markkina-alueilla ja tuoteryhmissä. 
Kauden 2008 uutuustuotteet lanseerattiin jakelukanaviin. Näiden uusien tuotteiden toimitukset 
alkoivat vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä ja ensimmäiset näistä uusista tuotteista ovat 
jo kauppojen hyllyillä. 
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Strategian toteuttaminen – kannattavuus 
 
Yrityskauppa- ja yhteistoimintahankeneuvottelujen, uusien tuotteiden kehittämisen ja 
orgaanisen kasvuun vahvistamisen ohella johto lisäsi panostustaan liiketoiminnan 
tehostamishankkeisiin tavoitteenaan pitkään jatkuneen liikevoittomarginaalin laskun 
kääntäminen nousuun ja konsernin kannattavuutta parantaminen.  
 
Ranskan toimintojen yhdistämishanke julkistettiin kesäkuussa. Tämä toimintojen 
keskittäminen Morvillarssiin koskee noin 90 henkilöä, joille kaikille tarjottiin työpaikkaa 
Morvillarsissa. Henkilökunnan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella suurin osa 
henkilöstöstä ei ollut halukas siirtymään uuteen toimipaikkaan. Uusien työntekijöiden 
palkkaus aloitettiin neljännellä neljänneksellä. Ragot-jakeluyksikön siirto on saatu 
päätökseen. Waterqueen-jakeluyksikön ja Tortue-siimayksikön muutto on suunniteltu 
tapahtuvaksi kesällä 2008 ja VMC Europe -koukkujakeluyksikön muutto kolmannen 
neljänneksen aikana. Uuteen jakelukeskukseen tehtyjen investointien yhteismäärä on noin 
0,5 MEUR. Lisäksi tarkoituksena on investoida noin 0,4 MEUR siimanpuolausyksikön 
toiminnan tehostamiseen. Toimintojen yhdistämisen jälkeen uudella organisaatiolla 
toimittaessa vuosittaisten säästöjen arvioidaan yltävän 1-2 MEUR:oon. Kustannussäästöjen 
vaikutus alkaa näkyä toisella vuosipuoliskolla ja täysi vaikutus niillä on vuonna 2009. 
 
Vahvistaakseen asemaansa maailman johtavana vaappujen valmistajana sekä tuotantonsa 
tehostamiseksi ja kapasiteetin lisäämiseksi Rapala aloitti Euroopan uistintuotantonsa 
uudelleenjärjestelyn ja kehittämisen vuoden 2007 alussa perustamalla uistintehtaan 
Venäjälle. Joulukuussa julkistettiin suunnitelma Irlannin uistintehtaan sulkemisesta. Tehtaan 
toiminta loppuu vuoden 2008 huhtikuun lopussa. Irlannissa keskimääräinen työntekijämäärä 
on laskenut vuosien kuluessa ja oli vuoden 2007 lopussa 20 henkeä. Irlannin tehtaan 
tuotantoprosessit tullaan siirtämään konsernin Viron tehtaalle, joka jatkaa uistinten 
viimeistelyä, testaamista ja pakkaamista. Samanaikaisesti merkittävä osa Viron tehtaan 
kokoonpanotyöstä siirretään vaiheittain Venäjän uistintehtaaseen, joka työllistää tällä hetkellä 
noin 50 henkilöä. Uudelleenjärjestelyn vuosittaiset säästöt ovat noin 0,7 MEUR sen jälkeen, 
kun Irlannin tehdas on suljettu ja sen toiminnot siirretty Eestin tehtaalle. 
 
Vuonna 2007 myös konsernin Kiinan tehtaalla tehtiin merkittäviä operatiivisia muutoksia ja 
käynnistettiin laaja tuotannon tehostamishanke. Tätä kehityshanketta tukee kansainvälinen 
asiantuntijatiimi. Tavoitteena on tehostaa tuotantoa, lyhentää tuotannon läpimenoaikoja ja 
nostaa kohonneiden raaka-aine- ja henkilöstökustannusten painama kannattavuus jälleen 
hyvälle tasolle. Tämän projektin tulokset alkoivat näkyä jo vuoden viimeisellä neljänneksellä. 
Täysi hyöty tästä hankkeesta tultaneen näkemään myöhemmin kuluvana vuonna, kun uusi 
tuotannonohjausjärjestelmä ja siihen liittyvät uudet prosessit on saatu käyttöön. 
 
Shimanon kanssa vuonna 2007 perustettu Unkarin Kaakkois-Euroopan jakelukeskus on jo 
osoittautunut menestykseksi myynnin kasvattamisen lisäksi myös kannattavuuden 
parantamisessa. 
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Lisäksi heikommin kannattavissa jakeluyhtiöissä on tehty joitakin organisaatiomuutoksia. 
Näiden lisäksi on toteutettu useita kustannusten vähentämiseen tähtääviä hankkeita, joiden 
tulokset ovat alkaneet asteittain näkyä jo vuoden 2007 kuluessa. Pääosa näistä hankkeista 
on saatettu loppuun ja niiden täysimääräinen vaikutus näkyy vuoden 2008 alusta lukien. 
 
Henkilökunta ja tuotekehitys 
 
Konsernin henkilöstömäärä nousi 11 % vuoden aikana ja oli vuoden lopussa 4 356 henkilöä 
(3 921). Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärän nousi 4 577 henkeen (3 987). 
Henkilöstö kasvoi eniten Kiinassa ja Venäjällä. 
 
Tutkimus- ja kehityskulut nousivat 1,6 MEUR:oon (1,2 MEUR) vuonna 2007. 
 
Riskienhallinta ja ympäristöasiat 
 
Konsernin riskienhallinnan ja ympäristöasioiden hoidon periaatteet vahvistettiin vuoden 2007 
aikana. Nämä periaatteet ja niiden puitteissa tehty työ esitellään vuoden 2007 
vuosikertomuksessa. 
 
Näkymät vuodelle 2008 
 
Vuoden 2008 näkymät ovat aika hyvät. Kalastusvälineliiketoiminnan kilpailutilanteessa ei ole 
odotettavissa suuria muutoksia. USA:n talouden epävarmuudella ei odoteta olevan 
merkittävää vaikutusta konsernin vuoden 2008 liikevaihtoon. Alkaneen tilikauden liikevaihdon 
arvioidaan kasvavan 8-12 % käyttäen vuoden 2007 valuuttakursseja. Mahdolliset uudet 
yritysostot lisäävät toteutuessaan konsernin liikevaihtoa edellä mainitusta.  
 
Kannattavuuden parantamiseksi vuonna 2007 aloitetut toiminnan tehostamishankkeet 
parantavat konsernin kannattavuutta asteittain tämän vuoden kuluessa. Lisäksi myyntihintoja 
on nostettu useilla markkinoilla kustannusten viimeaikaiseen nousuun kompensoimiseksi. 
Panostusten liiketoiminnan kehittämiseen ja uusien toimintojen aloittamiseen arvioidaan 
säilyvän viime vuoden tasolla uusia hankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa vuonna 2008.  
Vuoden 2008 liikevoittoprosentin odotetaan paranevan viime vuodesta käyttäen vuoden 2007 
valuuttakursseja ja eliminoiden kertaluonteisten erien vaikutuksen. 
 
Konsernin tilauskanta, 35,2 MEUR (35,8 MEUR), oli vuoden 2007 lopussa lähes 
edellisvuoden tasolla. 
 
Osana Ranskan toimintojen yhdistämistä Saint-Marcelissa sijaitsevan toimisto- ja 
varastorakennuksen myynti toteutui tammikuussa 2008 ja tästä kirjataan noin 0,9 MEUR 
myyntivoitto vuoden 2008 ensimmäiselle neljännekselle. Myös Loudeacissa sijaitseva 
toimisto- ja varastorakennus on tarkoitus myydä vuonna 2008. 
 
Konserni jatkaa neuvotteluja mahdollisista yrityskauppakohteista ja yhteistoimintahankkeista 
samalla kun uusia tuotteita ja tuotesovellutuksia suunnitellaan ja kehitetään. Vuoden 2009 
uutuustuotteet on juuri saatu valmiiksi ja ne esitellään jakeluportaalle ja vähittäiskauppiaille 
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lähikuukausina. Käyttöpääoman määrän vähentäminen suhteessa liikevaihtoon ja kassavirran 
parantaminen säilyvät tärkeinä tavoitteina myös vuoden 2008. 
 
Esitys voitonjakokelpoisten varojen käytöstä 
 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,18 euroa (0,12 euroa) osakkeelle ja 
että loppuosa jakokelpoisista voittovaroista siirretään jakokelpoisten voittovarojen tilille. 
Emoyhtiön jakokelpoiset voittovarat 31.12.2007 olivat 54,2 MEUR.  
 
Konsernin rahoitusasemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen 
jälkeen. Konsernin maksuvalmius on hyvä ja konsernin hallituksen näkemyksen mukaan 
ehdotetun suuruinen osingonjako ei heikennä konsernin maksuvalmiutta. 
 
Helsinki, 5.2.2008 
 
Rapala VMC Oyj:n hallitus 
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K  ONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton) 

KONSERNIN TULOSLASKELMA IV IV I-IV I-IV 
MEUR 2007 2006 2007 2006 
Liikevaihto 53,7 49,2 242,5 226,6 
Liiketoiminnan muut tuotot 5,5 1,0 6,7 1,5 
Liiketoiminnan kulut 31,1 29,6 135,8 128,3 
Liiketoiminnan muut kulut 23,7 18,3 79,6 71,9 
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 4,3 2,4 33,8 28,0 
Poistot 1,8 1,6 5,4 6,3 
Liikevoitto (EBIT) 2,4 0,7 28,3 21,7 
Rahoitustuotot ja -kulut 1,3 1,0 5,0 7,1 
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0 
Voitto ennen veroja 1,1 -0,3 23,3 14,6 
Tuloverot -0,9 -0,8 5,8 3,6 
Tilikauden voitto 2,0 0,5 17,5 11,0 
   
Jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille 2,0 0,4 17,3 10,8 
Vähemmistölle 0,1 0,1 0,3 0,2 
     
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta      
laskettu osakekohtainen tulos:     
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,05 0,01 0,45 0,28 

 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA IV IV I-IV I-IV 
MEUR 2007 2006 2007 2006 
Tilikauden voitto 2,0 0,5 17,5 11,0 
Oikaisuerät tilikauden voittoon* 0,7 2,8 14,8 19,2 
Maksetut/saadut rahoituserät ja verot -3,1 -3,5 -11,1 -12,1 
Käyttöpääoman muutos 0,2 0,2 -3,1 -8,1 
Liiketoiminnan nettorahavirta -0,3 -0,1 18,2 10,0 
Investoinnit -2,4 -2,6 -7,2 -7,2 
Omaisuuden myynnit 0,0 0,1 0,4 0,6 
Tytäryritysten hankinta, rahavaroilla vähennettynä 0,0 -2,1 -2,7 -8,3 
Tytäryritysten luovutus, rahavaroilla vähennettynä 5,4 0,0 5,9 0,0 
Lainasaamisten muutos -0,2 0,2 -0,1 0,2 
Investointien rahavirta yhteensä 2,8 -4,4 -3,7 -14,7 
Maksetut osingot 0,0 0,0 -4,6 -4,2 
Lainojen nostot ja lyhennykset, netto -5,3 6,6 -11,5 14,7 
Osakemerkinnöistä saadut maksut 5,0 0,0 5,0 0,4 
Rahoituksen rahavirta yhteensä -0,4 6,6 -11,1 10,9 
Oikaisuerät 0,4 0,0 0,4 0,0 
Rahavarojen muutos 2,5 2,2 3,8 6,2 
Rahavarat tilikauden alussa 25,3 22,7 24,4 19,2 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,5 -0,4 -0,9 -1,0 
Rahavarat tilikauden lopussa 27,3 24,4 27,3 24,4 

 

*Sisältää ei-rahamääräisten erien, tuloverojen sekä rahoitustuottojen ja -kulujen oikaisun. 
 



  PÖRSSITIEDOTE                                  9 (16) 
  5.2.2008 
 

Rapala VMC Oyj 

 

KONSERNIN TASE 
MEUR 31.12.2007 31.12.2006
VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
Aineettomat hyödykkeet 51,1 53,3
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 28,4 29,4
Sijoitukset ja saamiset 
  Korolliset 0,6 0,6
  Korottomat 8,0 6,3
 88,1 89,6
Lyhytaikaiset varat 
Vaihto-omaisuus 84,3 73,0
Sijoitukset ja saamiset 
  Korolliset 0,1 0,2
  Korottomat 52,8 56,5
Rahavarat 27,3 24,4
 164,6 154,0
 
Myytävänä olevat omaisuuserät 0,9 0,0
 
Varat yhteensä 253,7 243,6
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
Oma pääoma yhteensä 
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva pääoma  96,0 80,7
Vähemmistöosuus 0,9 0,6
 96,9 81,3
Pitkäaikaiset velat 
Korolliset 49,8 64,6
Korottomat 6,4 6,6
 56,3 71,1
Lyhytaikaiset velat 
Korolliset 58,4 59,9
Korottomat 42,0 31,3
 100,5 91,2
 
Oma pääoma ja velat yhteensä 253,7 243,6

 
Lukujen pyöristys 
  
Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyöristetty, jonka vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa 
saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja lukuja. 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
            Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma   
  Sijoi-   
  tetun   
  Kumu- vapaan   
  Latii- oman Kerty- Vä- Oma
 Osake- Yli- Arvon- viset pää- neet hem- pää-
 pää- kurssi- muutos- muunto- oman voitto- mistö- oma
MEUR oma rahasto rahasto erot rahasto varat osuus yht.
Oma pääoma 1.1.2006 3,5 16,3 - -4,5 - 60,0 0,2 75,4
Muuntoerot - - - -2,6 - - - -2,6
Voitot ja tappiot 
nettosijoituksien 
suojauksista  0,0   0,0
Myytävissä olevien 
sijoitusten 
arvonmuutokset, 
verovaikutus huomioituna - - 0,1 - - - - 0,1
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut erät - - 0,1 -2,6 - - - -2,5
Tilikauden voitto - - - - - 10,8 0,2 11,0
Kaudelle kirjatut tuotot ja 
kulut yhteensä - - 0,1 -2,6 - 10,8 0,2 8,5
Osingonjako - - - - - -4,2 - -4,2
Optioilla merkityt 
osakkeet 0,0 0,4 - - - - - 0,4
Osakeoptio-ohjelma - - - - - 0,8 - 0,8
Muut muutokset - - - - - 0,2 0,2 0,4
Oma pääoma 31.12.2006 3,5 16,7 0,1 -7,1 - 67,6 0,6 81,3

Oma pääoma 1.1.2007 3,5 16,7 0,1 -7,1 - 67,6 0,6 81,3
Muuntoerot - - - -3,4 - - - -3,4
Voitot ja tappiot 
rahavirran suojauksista - - 0,0 - - - - 0,0
Voitot ja tappiot 
nettosijoituksien 
suojauksista - - - 0,7 - - - 0,7
Myytävissä olevien 
sijoitusten 
arvonmuutokset, 
verovaikutus huomioituna - - 0,0 - - - - 0,0
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut erät - - -0,1 -2,7 - - - -2,7
Tilikauden voitto - - - - - 17,3 0,3 17,5
Kaudelle kirjatut tuotot ja 
kulut yhteensä - - -0,1 -2,7 - 17,3 0,3 14,8
Suunnattu anti 0,1 - - - 4,9 - - 5,0
Osingonjako - - - - - -4,6 - -4,6
Optioilla merkityt 
osakkeet 0,0 0,0 - - - - - 0,0
Osakeoptio-ohjelma - - - - - 0,4 - 0,4
Muut muutokset - - - - - 0,0 0,1 0,1
Oma pääoma 31.12.2007 3,6 16,7 0,0 -9,8 4,9 80,6 0,9 96,9 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO** IV IV I-IV I-IV 
MEUR 2007 2006 2007 2006 
Liikevaihto alueittain**  
Pohjois-Amerikka 13,4 14,3 66,7 69,7 
Pohjoismaat 21,0 22,1 96,0 94,2 
Muu Eurooppa 19,3 18,0 92,1 83,0 
Muut maat 16,3 11,7 62,9 43,7 
Sisäiset erät -16,2 -16,9 -75,2 -64,0 
Yhteensä 53,7 49,2 242,5 226,6 
   
Liikevoitto alueittain**    
Pohjois-Amerikka 1,0 1,2 7,5 6,4 
Pohjoismaat 5,2 0,5 12,5 6,9 
Muu Eurooppa -5,3 0,8 3,4 7,0 
Muut maat 2,7 -1,0 5,4 2,8 
Sisäiset erät -1,1 -0,9 -0,3 -1,4 
Yhteensä 2,4 0,7 28,3 21,7 
  
Liikevaihto tuoteryhmittäin***  
Uistimet 11,1 16,2 73,9 73,0 
Koukut 3,7 3,4 16,9 14,8 
Kalastajan tarvikkeet 13,8 13,9 43,5 45,8 
Konsernin ulkopuoliset kalastustuotteet 11,4 3,9 63,4 53,5 
Muut tuotteet  14,2 12,7 47,8 42,4 
Sisäiset erät -0,5 -0,7 -3,2 -2,9 
Yhteensä 53,7 49,2 242,5 226,6 

 

** Tämä segmentti-informaatio on koottu liiketoimintayksiköiden sijaintimaan mukaan. Kussakin segmentissä on 
esitetty kyseisen alueen myynti ja tulos ilman alueen sisäisiä transaktioita. Sisäisissä erissä on vähennetty 
segmenttien välinen kauppa.   
*** Tämä toissijainen segmentti-informaatio on koottu tuoteryhmittäin. Uistimet, koukut ja kalastajan tarvikkeet 
sisältävät konsernin brändeillä myydyt tuotteet. Konsernin ulkopuoliset kalastustuotteet sisältävät muiden 
yhtiöiden kalastusvälineitä, enimmäkseen vapoja ja keloja. Muut tuotteet sisältää konsernin ulkopuoliset 
metsästys-, ulkoilu- ja talviurheilutuotteet sekä konsernin omat talviurheiluun ja muuhun liiketoimintaan liittyvät 
tuotteet. 
 
 

TUNNUSLUVUT IV IV I-IV I-IV 
  2007 2006 2007 2006 
Voitto ennen poistoja, % 7,9 % 4,8 % 13,9 % 12,4% 
Liikevoitto, % 4,5 % 1,5 % 11,7 % 9,6% 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,4 % 1,7 % 15,9 % 12,3% 
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, MEUR 177,1 180,6 177,1 180,6 
Korollinen nettovelka kauden lopussa, MEUR 80,2 99,3 80,2 99,3 
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 38,2 % 33,4 % 38,2 % 33,4 % 
Velkaantumisaste (netto) kauden lopussa, % 82,8 % 122,2 % 82,8 % 122,2 % 
  
Tulos/osake, EUR 0,05 0,01 0,45 0,28 
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1000 kpl) 39 381 38 576 38 781 38 565 
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, EUR 0,05 0,01 0,45 0,28 
Laimennettu osakkeiden keskimääräinen 
lukumäärä (1000 kpl) 39 381 38 620 38 781 38 609 
Oma pääoma/osake, EUR 2,43 2,09 2,43 2,09 
Osakkeiden määrä kauden lopussa (1000 kpl) 39 468 38 576 39 468 38 576 
Henkilöstö keskimäärin 4 576 3 964 4 577 3 987  
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KVARTAALIKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA 
 I II III IV I-IV I II III IV I-IV
MEUR 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007
Liikevaihto 63,4 64,2 49,8 49,2 226,6 63,4 73,4 52,0 53,7 242,5
Voitto ennen poistoja 
(EBITDA) 11,6 9,7 4,4 2,4 28,0 12,3 12,6 4,6 4,3 33,8
Liikevoitto (EBIT) 10,0 8,1 2,8 0,7 21,7 12,0 11,0 2,9 2,4 28,3
Voitto ennen veroja 7,8 6,1 1,0 -0,3 14,6 11,0 9,8 1,4 1,1 23,3
Tilikauden voitto 5,7 4,5 0,4 0,5 11,0 7,7 6,7 1,1 2,0 17,5

 

 
TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin (Osavuosikatsaukset) vaatimusten mukaisesti. Konserni on 
käyttänyt osavuosikatsauksessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2006 vuositilinpäätöksessä lukuun 
ottamatta seuraavien uusien ja muutettujen standardien ja tulkintojen soveltamista: IFRS 7 
(Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot), IAS 1 muutos (Tilinpäätöksen esittäminen – 
Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot), IFRIC 8 (IFRS 2:n soveltamisala), IFRIC 9 (Kytkettyjen 
johdannaisten uudelleenarviointi) ja IFRIC 10 (Osavuosikatsaukset ja arvon alentumiset). Standardien ja 
tulkintojen käyttöönotto ei aiheuttanut tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin sellaisia muutoksia, joilla olisi ollut 
vaikutusta tässä osavuosikatsauksessa esitettyihin tietoihin. 
 
Arvioiden käyttö 
 
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Arviot vaikuttavat 
taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. 
Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista että toteumat 
poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. 
 
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 
 
Konserni on käyttänyt osavuosikatsauksessa samoja tunnuslukujen laskentakaavoja kuin vuoden 2006 
vuositilinpäätöksessä. 
 
Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat 
 
Konsernilla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia osavuosijakson päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat 
vaikuttaneet olennaisesti tammi-joulukuun 2007 tilinpäätöstietoihin. Merkittävät osavuosijakson päättymisen 
jälkeiset tapahtumat, mikäli niitä ylipäätään on ollut, on käsitelty hallituksen toimintakertomuksessa. 
 
Vaihto-omaisuus 
 
Vuonna 2007 vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo poikkesi vaihto-omaisuuden nettorealisointiarvosta 2,4 MEUR 
(1,0 MEUR).  
 
Myytävänä olevat omaisuuserät  
 
Osana Ranskan toimintojen yhdistämistä Saint-Marcelissa sijaitsevan toimisto- ja varastorakennuksen myynti 
toteutui tammikuussa 2008. Myös Loudeacissa sijaitseva rakennus on tarkoitus myydä vuoden 2008 aikana. 
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Ulkomaisten tytäryhtiöiden nettoinvestointien suojaukset 
 
Konserni on suojannut osittain USD-, AUD-, JPY- ja NOK-määräisten ulkomaisten tytäryhtiöiden 
nettoinvestoinnit vuoden 2007 ensimmäisestä kvartaalista alkaen käyttäen vastaavan valuutan määräisiä lainoja. 
Konserni suunnittelee aloittavansa myös SEK-määräisten ulkomaisten tytäryhtiöiden nettoinvestointien 
osittaisen suojauksen. Suojaussuhteet tullaan käsittelemään IAS 39:n mukaisesti ulkomaiseen yksikköön tehdyn 
nettosijoituksen tehokkaana suojauksena. Täten näiden lainojen valuuttakurssivaikutus kirjataan suoraan omaan 
pääomaan, kun suojaus on tehokas. 
 
Avoimet johdannaiset 
    31.12.2007 31.12.2006 

MEUR 
Valuutta-
termiinit

Koronvaihto- 
sopimukset Yhteensä

Valuutta-
termiinit 

Nimellisarvo 7,9 12,9 20,8 1,0 
Käyvät arvot, netto -0,1 0,0 -0,2 0,0 

 
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset 
 
MEUR 31.12.2007 31.12.2006 
Omasta puolesta annetut vakuudet   
Yrityskiinnitys 16,1 16,6 
Kiinteistökiinnitys 0,0 0,3 
Pantit 0,0 0,8 
Takaukset 2,1 1,1 
  
Muiden puolesta annetut vakuudet  
Takaukset 0,6 0,6 
  
Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 9,5 12,6 

 
Lähipiiritapahtumat 
  Maksetut Muut   
MEUR Ostot vuokrat kulut Saamiset Velat 
I-IV 2007   
Osakkuusyhtiö Lanimo Oü 0,1 - - - - 
Yhteisö, joka käyttää konsernissa 
huomattavaa vaikutusvaltaa* - 0,1 0,1 0,0 - 
      
I-IV 2006    
Osakkuusyhtiö Lanimo Oü 0,1 - - - 0,1 

*Ranskan liiketoimintojen keskittämiseen liittyvä kiinteistön vuokrasopimus sekä palvelumaksu. 
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Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset tuotot ja kulut 
 IV IV I-IV I-IV
MEUR 2007 2006 2007 2006
Rapala Shimano East Europe Oy:n 50 % myynti 4,9 - 4,9 -
Ranskan toimintojen yhdistäminen -2,5 - -2,5 -
Irlannin tehtaan sulkeminen -1,1 - -1,1 -
Muut hyödykkeiden myynnit ja luovutukset 0,0 -0,1 0,4 -0,1
Yrityskaupoissa hankitun nettovarallisuuden 
hankintamenon ylittävä osuus (negatiivinen goodwill) -0,2 - 1,0 -
Muut uudelleenjärjestelykustannukset -0,3 -0,2 -1,3 -0,2
Muut kertaluonteiset erät - -0,1 0,1 -0,1
Yhteensä 0,7 -0,4 1,6 -0,4

 
Y ritysostojen ja luovutusten vaikutus konsolidoituun taseeseen 
Tammikuussa Rapala sai päätökseen kaupan, jolla se osti Yhdysvalloissa sijaitsevien Outdoor Innovations 
LLC:n ja Horizon Lures LP:n uistinliiketoiminnan. Hankittava liiketoiminta koostuu Terminator-tuotemerkillä 
myytävistä haaralippajigeistä (spinnerbait) ja muista uistimista. Kauppaan sisältyy lähinnä nikkeli-titaanivaijerin 
käytön urheilukalastuksessa mahdollistavat patentit, tuotemerkit, asiakkuudet, varastot ja myyntisaamiset. 
 
Huhtikuussa Rapala osti 10 % unkarilaisen jakeluyhtiönsä Rapala Eurohold Ltd:n (”Rapala Eurohold”) 

sakkeista Karoly Agh vanhemmalta. Lunastuksen jälkeen Rapalan osuus tytäryhtiöstä nousi 80 %:iin.  o
 
Helmi- ja huhtikuussa Rapala maksoi myös viimeisen 0,2 MEUR erän vuonna 2004 toteutuneesta Guigon 
liiketoimintaostosta ja toukokuussa ensimmäisen erän 0,8 MEUR loppukauppahinnasta vuonna 2005 
toteutuneesta Freetimen yrityskaupasta. 
 
Yrityshankinnat 31.12.2007 mennessä Yhdistämisessä Kirjanpitoarvot
 kirjatut ennen
MEUR käyvät arvot yhdistämistä
Käyttöpääoma 2,7 2,7
Aineettomat hyödykkeet 0,7 0,1
Aineelliset hyödykkeet 0,1 0,1
Laskennallinen verovelka -0,5 0,0
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 2,9 2,9

MEUR  I-IV 2007
Rahana maksettu kauppahinta 1,5
Maksetaan myöhemmin 0,4
Vuonna 2005 toteutuneen Freetimen yrityskaupan 
maksuerä   0,8
Vuonna 2004 toteutuneen Guigon liiketoimintaoston viimeinen maksuerä   0,2
Hankintoihin liittyvät kulut  0,1
Kokonaisvastike 3,1

Yrityskaupoissa hankitun nettovarallisuuden 
hankintamenon ylittävä osuus -1,0
Liikearvo  0,2
Netto -0,9

Rahana maksettu kauppahinta 2,7
Hankitun rahavarat  0,0
Rahavirtavaikutus  2,7
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Toukokuussa Rapala ja Shimano, yksi maailman johtavista kela- ja vapavalmistajista, sopivat jakeluyhteistyönsä 
vahvistamisesta Unkarissa ja Kaakkois-Euroopassa. Shimano tuli Rapala Eurohold:n omistajaksi 33,4 %:n 
osuudella sijoittamalla yhtiöön uutta omaa pääomaa. Rapalan omistusosuus on nyt 56,6 %. Rapala Euroholdin 
toimitusjohtaja Karoly Agh Jr omistaa lopun 10 %. Shimanon sijoittama pääoma käytetään yhtiön myynnin ja 
markkinoinnin tukemiseen Unkarissa ja Kaakkois-Euroopassa. 
 
Lokakuussa 2007 Rapala ja Shimano ovat sopivat jakeluyhteistyönsä vahvistamisesta Venäjällä ja Ukrainassa. 
Rapala ja Shimano perustivat Suomeen yhteisyrityksen, jonka osapuolet omistavat 50/50 ja jota Rapala 
kontrolloi. Yhteisyritys, Rapala Shimano East Europe Oy, hankki omistukseensa Rapalan nykyisin omistamat 
jakeluyhtiöt Venäjällä ja Ukrainassa. Järjestelyn seurauksena nämä jakeluyhtiöt ryhtyivät jakelemaan nykyisen 
tuotevalikoimansa lisäksi myös Shimanon keloja ja vapoja sekä muita Shimanon kalastusvälineitä 
yksinoikeudella. Venäjän yhtiö ryhtyi jakelemaan myös Shimanon polkupyöränosia. 
 
Joulukuussa 2007 Rapala myi näiden osittaisten luovutuksien lisäksi ranskalaisen Guigo-kalastusvälineliikkeen 
liiketoiminnan. 
 
Tytäryhtiöiden osittaiset luovutukset 31.12.2007 mennessä I-IV 2007
 
Luovutettu käyttöpääoma 0,1
Osuus luovutetusta liikearvosta 0,4
Osuus luovutetusta vähemmistöosuudesta 0,1
Voitto luovutuksesta 5,3
Vastikkeet yhteensä 5,9
  
Rahana saatu vastike 5,9

 
Osakeperusteiset maksut 
 
Konsernilla on kolme erillistä optio-ohjelmaa: kaksi osakeoptio-ohjelmaa ja yksi rahana maksettava synteettinen 
optio-ohjelma. Optio-ohjelman ehdoista on kerrottu tarkemmin vuoden 2006 vuosikertomuksessa. Optio-oikeudet 
on arvostettu käypään arvoon käyttäen Black-Scholes optioiden arvostusmenetelmää. Optiojärjestelmän 
kokonaisarvoksi on arvioitu 5,1 MEUR. Osakeperusteiset maksuohjelmat arvostetaan käypään arvoon niiden 
myöntämispäivänä ja kirjataan kuluksi oikeuden syntymisjakson ajalle ja vastaava oikaisu tehdään omaan 
pääomaan tai velkoihin. 
 
Myöntämispäivä on päivä, jona yhtiö ja vastapuoli sopivat osakeperusteisesta järjestelystä ja jona molemmilla 
osapuolilla on yhteisymmärrys kaikista järjestelyn ehdoista. 1 909 500 osakeoptiota myönnettiin 8.6.2004,        
92 500 osakeoptiota 14.2.2006 ja 978 500 synteettistä optiota 14.12.2006. Maaliskuun lopussa 2007 erääntyi 
2003A osakeoptio-ohjelman merkintäaika. Kaikki 500 000 osaketta merkittiin. 2003B osakeoptio-ohjelma on 
merkittävissä 31.3.2006 – 31.3.2008 välisenä aikana merkintähintaan 6,02 euroa per osake, 2004A osakeoptio-
ohjelma on merkittävissä 31.3.2007 – 31.3.2009 välisenä aikana hintaan 5,96 euroa per osake, 2004B 
osakeoptio-ohjelma on merkittävissä 31.3.2008 – 31.3.2010 välisenä aikana hintaan 6,09 euroa per osake, 
2006A synteettinen optio-ohjelma on merkittävissä 31.3.2009 – 31.3.2011 välisenä aikana hintaan 6,32 euroa 
per osake ja 2006B synteettinen optio-ohjelma ohjelma on merkittävissä 31.3.2010 – 31.3.2012 välisenä aikana 
hintaan 6,32 euroa per osake. Toteutushintaa on laskettu optio-oikeuden alkamisen ja osakkeiden 
merkintäajanjakson alkamisen välisenä ajanjaksona jaettujen osinkojen määrällä. IFRS 2 -standardin 
noudattaminen on pienentänyt liikevoittoa 0,9 MEUR tammi-joulukuussa 2006, ja 0,8 MEUR tammi-joulukuussa 
2007. 
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Osakkeet ja osakepääoma 
 
Huhtikuussa pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti hallitus voi päättää osakkeiden 
antamisesta osakeannilla tai antamalla optioita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai 
useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden tai erityisten oikeuksien 
perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 10 000 000 osaketta. Tämä valtuutus sisältää hallitukselle 
oikeuden määrätä kaikista osakeannin sekä optioiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Tämä valtuutus 
on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus on myös valtuutettu päättämään enintään  
2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Osakemäärä on alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet 
voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai julkisessa 
kaupankäynnissä. Tämä valtuutus on voimassa 30.9.2008 saakka. 
 
Maaliskuussa 2007 2003A-optio-oikeuksilla merkittiin 2 500 uutta osaketta. Merkinnän seurauksena 
osakepääoma nousi 225,00 euroa. Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 4.4.2007 ja osakkeet 
listattiin OMX Pohjoismainen pörssi Helsingin päälistalla 5.4.2007. Kaikki 500 000 osaketta on nyt merkitty 
2003A-optio-oikeuksilla.  
 
Lokakuussa 2007 Rapala laski liikkeelle 889 680 osaketta merkittäväksi Shimanolle merkintähintaan 5,62 euroa 
osakkeelta. Merkintähinta oli osakkeiden kurssin painotettu keskiarvo ajalta 27.6 - 27.9. Merkintöjä vastaava 
osakepääoman korotus, yhteensä 80 071,20 euroa, merkittiin kaupparekisteriin 24.10.2007 ja uudet osakkeet 
otettiin kaupankäynnin kohteeksi uutena osakelajina (RAP1VN0107) OMX Pohjoismainen pörssi Helsingin 
päälistalla 25.10.2007. Osakkeet eivät tuota oikeutta osinkoon tilikaudelta 2007 ja niitä koskee 12 kuukauden 
luovutusrajoitus. Osakelajit yhdistetään, kun niiden välinen osinko-oikeutta koskeva ero on poistunut eli 
24.10.2008. Osakepääoman korotuksen seurauksena yhtiön osakepääoma 31.12.2007 oli 3 552 160,41 euroa 
ja osakkeiden lukumäärä 39 468 449. 
 
Konsernin 2003 ja 2004 osakeoptio-ohjelmien seurauksena, ja mikäli kaikki optiot käytetään, konsernin 
osakepääoma voi nousta enintään 121 425 euroa ja osakemäärä enintään 1 349 168 osakkeella. Optio-
ohjelmilla merkittävissä olevien osakkeiden määrä vastaa 3,4 % konsernin osakkeista ja äänioikeuksista.  
 
Tammi-joulukuun osakkeiden vaihto Helsingin arvopaperipörssin välityksellä oli 8 684 433 kpl (12 468 161 kpl). 
Osakkeen hinta vaihteli 6,27 euron ja 5,40 euron välillä ja oli katsauskauden lopussa 5,55 euroa. 
 
Liiketoimintariskit ja liiketoiminnan kausiluonteisuus 
 
Rapala harjoittaa liiketoimintaa 30 maassa kaikilla keskeisillä mantereilla. Markkinaolosuhteissa tai 
kalastusvälineliiketoiminnassa ei ole näköpiirissä sellaisia uusien kilpailevien tuotteiden tai tuotekategorioiden 
julkistuksia tai kilpailijoiden toiminnasta johtuvia merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttaisivat olennaisesti yhtiön 
asemaan markkinoilla. Konsernin asiakkaat, jotka ovat pääasiassa tavarataloja, kalastusvälinekauppoja ja 
urheiluvälineliikkeitä, toimivat pääosin kotimaissaan. Konsernin liikevaihdon ja liikevoiton kertyminen on ollut 
perinteisesti kausiluontoista johtuen konsernin toimipisteiden maantieteellisestä sijainnista ja liiketoiminnan 
kausiluontoisuudesta. Tämä kausiluontoisuus on hieman tasoittunut viimeisen kahden vuoden aikana johtuen 
hankituista jakeluyhtiöistä eteläisellä pallonpuoliskolla. Lisätietoa konsernin riskien hallinnasta löytyy vuoden 
2006 vuosikertomuksesta (www.rapala.com). 


