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Nokian Renkaat Oyj  Pörssitiedote 11.2.2009 klo 8.00 
 
NOKIAN RENKAAT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 
 
Myynti kasvoi, liikevoitto parani; rajalliset näkymät koko vuodelle 
2009. 
 
Konsernin liikevaihto vuonna 2008 kasvoi 5,5 % ja oli 1.080,9 MEUR 
(2007: 1.025,0 MEUR). Liikevoitto oli 247,0 MEUR (234,0 MEUR). Tulos 
per osake oli 1,12 euroa (1,37 euroa) ja tilikauden voitto 139,9 MEUR 
(168,9 MEUR). Hallitus ehdottaa osingoksi 0,40 euroa (0,50 euroa) 
osakkeelta. Talouskriisin vuoksi koko vuoden 2009 kysyntää 
rengasmarkkinoilla on vaikea vielä arvioida täsmällisesti. Yhtiö 
ennakoi ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon ja –voiton jäävän 
selvästi edellisvuotta alhaisemmiksi.  
 
Keskeiset tunnusluvut  
MEUR:                      10-12    10-12       1-12      1-12 
                            2008     2007       2008      2007 
 
Liikevaihto                267,7    356,4    1.080,9   1.025,0 
Liikevoitto                 46,5     93,2      247,0     234,0 
Tulos ennen veroja         -12,2     85,0      173,8     213,8 
Tilikauden tulos           -11,6     61,4      139,9     168,9 
Tulos/osake,euroa          -0,09     0,50       1,12      1,37 
Omavaraisuusaste, %                             54,8      61,8 
Kassavirta, 
(Cash Flow II)             298,2    319,4        9,5     105,6 
RONA, %  
(liukuva 12 kk)                                 20,5      24,2 
Gearing, %                                      41,0      14,3 
 
 
Toimitusjohtaja Kim Gran:  
 
"Vuositasolla Nokian Renkaiden myynti kasvoi ja liikevoitto parani, 
vaikka vuoden viimeinen neljännes olikin selvästi edellisvuotta 
heikompi. Myynti ja markkinaosuudet kasvoivat kaikilla 
ydinmarkkinoilla ja erityisesti Venäjällä ja Ukrainassa. Myös 
Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa myynti kasvoi. Vianor-verkosto 
laajeni suunnitelmien mukaisesti yli viiteensataan myyntipisteeseen.  
Valtaosa erääntyneistä myyntisaatavista kotiutui.  
 
Maailmantalouden voimakas hidastuminen heikensi vuoden 2008 lopussa 
renkaiden kysyntää selvästi kaikissa tuoteryhmissä. Ryhdyimme 
päättäväisesti sopeuttamaan toimintoja ja kustannusrakennetta  
heikentynyttä kysyntää vastaavaksi. Nostimme hintoja kattamaan 
valuuttakurssien muutoksia ja lähdemme heikentyneen talouden jaksoon 
hyvissä asemissa. Taseemme on vahva, kannattavuutemme hyvä ja 
markkinaosuutemme korkeat ydinmarkkinoillamme. Vuonna 2009 keskitymme 
erityisesti kassavirran varmistamiseen ja riskien hallintaan. Nokian 
Renkailla on hyvät edellytykset vahvistaa markkina-asemaansa. 
Tavoitteenamme on lisätä markkinaosuuksiamme ja palata kasvu-uralle 
heti kun taloudellinen toimintaympäristö vakautuu.”  
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Markkinatilanne  
 
Henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinat kasvoivat voimakkaasti 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla Venäjällä ja muissa IVY-maissa, mutta 
loppuvuoden aikana kaikki markkinat kääntyivät laskuun. 
Maailmantalouden heikkeneminen, öljyn hinnan lasku ja pankkikriisi 
heikensivät vuoden viimeisellä neljänneksellä voimakkaasti renkaiden 
kysyntää erityisesti Venäjällä ja muissa IVY-maissa. Rengaskaupan 
myönteistä kehitystä vauhdittanut autokaupan kasvu tyrehtyi 
viimeisellä neljänneksellä. 
 
Vuositasolla rengasmarkkinat supistuivat hieman Pohjoismaissa ja 
muualla Länsi-Euroopassa. Itä-Euroopan markkinoilla ei tapahtunut 
merkittäviä muutoksia. Pohjois-Amerikassa talvirengasmarkkinat 
kasvoivat Quebecissä voimaan tulleen talvirengassäädöksen 
seurauksena. Maailmantalouden heikkeneminen vähensi työkoneiden ja  
–laitteiden valmistusta, ja laski raskaiden renkaiden, kuten 
metsäkonerenkaiden kysyntää.  
 
Useat rengasvalmistajat korottivat vuoden aikana tuotteidensa hintoja 
kompensoidakseen raaka-ainehintojen nousua. Vuoden lopussa raaka-
aineiden hinnat kääntyivät jyrkkään laskuun ja laskun arvioidaan 
jatkuvan vuonna 2009.  
 
Riskit Venäjällä ja IVY-maissa ovat kasvaneet ja kasvu on pysähtynyt. 
Venäjän bruttokansantuotteen 7 %:n kasvu vuonna 2008 on arvioiden 
mukaan hidastumassa 0 %:iin vuonna 2009. Rahoituskriisin vaikutukset 
autojen ja renkaiden kysyntään vuonna 2009 eivät ole vielä täysin 
ennakoitavissa. Tämän hetken ennusteen mukaan uusien autojen myynti 
laskee 20-30 %.  
 
Nokian Renkaat loka-joulukuu 2008 
 
Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto loka-joulukuussa 2008 oli 267,7 
MEUR (356,4 MEUR), eli 24,9 % vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta 
aiemmin. Konsernin laskutus Pohjoismaihin laski 7,8 %, Venäjälle ja 
muihin IVY-maihin 69,7 %, Itä-Eurooppaan 13,8 % ja USA:han 13,1 %.   
 
Valmistustoiminnan materiaalikustannukset (EUR/kg) nousivat vuoden 
viimeisellä neljänneksellä 2,5 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna. Kiinteät kustannukset olivat 88,3 MEUR (84,5 MEUR). 
Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 33,0 % (23,7 %). 
IFRS:n mukaisesti katsauskauden tulosta rasitti optiojärjestelmästä 
johtuva kulukirjaus 5,1 MEUR (4,3 MEUR). Lisäksi liikevoittoa 
heikentää 3,7 MEUR kulukirjaus, joka on tehty kattamaan vuoden 2008 
lopun yt-neuvotteluista aiheutuvia irtisanomisten kustannuksia. 
 
Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 46,5 MEUR (93,2 MEUR). 
Nettorahoituskulut olivat 58,6 MEUR (8,2 MEUR). Rahoituskuluihin 
sisältyy 1,9 MEUR (1,8 MEUR) vaihtovelkakirjalainaan liittyvää 
laskennallista kulukirjausta. Nettorahoituserät sisältävät 
valuuttakurssieroista aiheutuneita kustannuksia 44,0 MEUR (-3,1 
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MEUR). Valuuttakurssieroista 34 MEUR syntyi emoyhtiön US-
dollarimääräisestä lainasaatavasta Ukrainan tytäryhtiöltä. Ruplan 
johdannaismarkkinoiden epälikvidi tilanne joulukuussa aiheutti noin 
7,9 MEUR:n valuuttakurssitappion avoimen ruplaposition takia.  
 
Tulos ennen veroja oli -12,2 MEUR (85,0 MEUR). Tilikauden tulos oli  
-11,6 MEUR (61,4 MEUR). Tulos per osake oli -0,09 euroa (0,50 euroa). 
 
Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja 
käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (kassavirta II) oli 298,2 MEUR 
(319,4 MEUR).  
 
Tammi-joulukuu 2008 
 
Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa 2008 oli 
1.080,9 MEUR (1.025,0 MEUR), eli 5,5 % enemmän kuin vastaavana aikana 
vuotta aiemmin. Konsernin laskutus Pohjoismaihin kasvoi 1,5 %, 
Venäjälle ja muihin IVY-maihin 12,3 %, USA:han 11,9 % edellis-
vuodesta. Laskutus Itä-Eurooppaan laski 5,2 %.  
 
Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat (EUR/kg) nousivat 8,5 % 
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Hinnankorotusten ja 
hyvän myyntimixin ansiosta valmistustoiminnan keskihinnat/kg 
paranivat 1,1 % (8,3 %). Kiinteät kustannukset olivat 309,6 MEUR 
(277,4 MEUR). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 28,6 % 
(27,1 %). 
 
Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 247,0 MEUR (234,0 MEUR). 
Lukuun sisältyy luottotappiovarauksia yhteensä 6,4 MEUR (5,8 MEUR). 
IFRS:n mukaisesti katsauskauden tulosta rasitti optiojärjestelmästä 
johtuva kulukirjaus 18,6 MEUR (13,3 MEUR). Lisäksi liikevoittoa 
heikentää 3,7 MEUR kulukirjaus, joka on tehty kattamaan vuoden 2008 
lopun yt-neuvotteluista aiheutuvia irtisanomisten kustannuksia.  
 
Nettorahoituskulut olivat 73,2 MEUR (20,2 MEUR). Rahoituskuluihin 
sisältyy 7,3 MEUR (3,6 MEUR) vaihtovelkakirjalainaan liittyvää 
laskennallista kulukirjausta. Nettorahoituserät sisältävät 
valuuttakurssieroja 43,8 MEUR (-3,1 MEUR).  
 
Voitto ennen veroja oli 173,8 MEUR (213,8 MEUR). Konsernin verokanta 
oli 19,5 % (21,0 %). Tilikauden voitto oli 139,9 MEUR (168,9 MEUR) ja 
tulos per osake 1,12 euroa (1,37 euroa).  
 
Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) 
oli 20,5 % (24,2 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, 
investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (kassavirta II) oli 
9,5 MEUR (105,6 MEUR). Omavaraisuusaste oli 54,8 % (61,8 %).  
 
Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 3.812 (3.462) henkilöä ja 
katsauskauden lopussa 3.784 (3.535). Vianor-rengasketjussa 
työskenteli katsauskauden lopussa 1.440 (1.241) henkilöä. Venäjällä 
työskenteli yhteensä 684 (511) henkilöä.  
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Verokanta  
 
Yhtiön verokanta on pienentynyt Venäjältä saatujen verohelpotusten 
vuoksi. Verohelpotus on voimassa niin kauan kun yhtiölle kertyy 
Venäjän investointia vastaava määrä veroa tuotoista ja sen jälkeen 
kahden vuoden ajan.  
 
Venäjän verohelpotuksiin liittyvien lakimuutosten vuoksi 
verohelpotusten maksu keskeytyi vuonna 2008. Kaikki verohelpotuksiin 
liittyvät sopimukset on päivitetty vastaamaan uutta lainsäädäntöä, 
joka astui voimaan vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä. 
Viranomaiset ovat hyväksyneet velvoitteensa ja sitoutuneet 
suorittamaan sovitut maksut. Vuoden 2008 lukuihin on kirjattu 638 
miljoonan ruplan saatava  Leningrad Oblastilta. Kokonaisvelka on 929 
miljoonaa ruplaa.   
 
HENKILÖAUTONRENKAAT 
 
                   10-12   10-12 Muutos   1-12    1-12    Muutos 
                    2008    2007   %      2008    2007       % 
 
Liikevaihto,MEUR   143,9   233,5  -38,4  741,6   691,2      7,3 
Liikevoitto,MEUR    28,4    74,2  -61,8  230,0   212,0      8,5 
Liikevoitto, %      19,7    31,8          31,0    30,7 
RONA, %                                   26,6    31,2 
(liukuva 12 kk) 
 
Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto tammi-joulukuussa oli 741,6 
MEUR (691,2 MEUR), eli 7,3 % viimevuotista enemmän. Liikevoitto oli 
230,0 MEUR (212,0 MEUR). Liikevoittoprosentti oli 31,0 % (30,7 %).  
 
Koko vuoden 2008 myynti kasvoi ja tulos parani edellisvuodesta.  
Myynti kasvoi erityisesti Venäjällä ja Ukrainassa ja markkinaosuudet 
nousivat kaikilla ydinmarkkinoilla. Venäjällä myynnin kasvu oli 
kuitenkin heikon viimeisen neljänneksen vuoksi selvästi odotettua 
vähäisempää. Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa myynti sujui 
edellisvuotta paremmin. Renkaiden keskihinnat nousivat 2 % 
edellisvuoteen verrattuna.  
 
Talvirenkaissa myydyimpiä tuotteita olivat nastallinen Nokian 
Hakkapeliitta 5 -rengas sekä ensimmäistä kauttaan kuluttajamyynnissä 
ollut Nokian Hakkapeliitta R –kitkarengas. Molemmat renkaat  
saavuttivat useita testivoittoja alan lehtien rengastestivertailuissa 
Pohjoismaissa ja Venäjällä. Talvirenkaiden osuus oli 77,7 %(83,9 %) 
ja uusien tuotteiden osuus 31,4 % (53,0 %) yksikön liikevaihdosta. 
 
Tuotantomäärä kasvoi suunnitellusti johtuen kapasiteetin lisäyksestä 
Venäjän-tehtaalla. Heikentynyt kysyntä nosti viimeisellä 
neljänneksellä varastotasoa, ja toimenpiteet tuotannon 
sopeuttamiseksi kysyntää vastaavaksi aloitettiin joulukuussa.  
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Saataviin liittyviä riskejä välttääkseen Nokian Renkaat otti renkaita 
takaisin asiakkailta 24 miljoonan euron arvosta Venäjällä, Ukrainassa 
ja Kazakstanissa. Erääntyneistä myyntisaatavista valtaosa kotiutui 
vuoden loppuun mennessä ja lopuille saatavista tehtiin asiakkaiden 
kanssa maksusuunnitelmat. 
 
RASKAAT RENKAAT 

 10-12  10-12   Muutos  1-12   1-12  Muutos 
  2008   2007     %     2008   2007    % 

 
Liikevaihto,MEUR    19,9   27,1   -26,7   97,7  100,8   -3,0 
Liikevoitto,MEUR     2,2    5,4   -59,2   17,7   22,3  -20,8 
Liikevoitto, %      11,1   19,9           18,1   22,1 
RONA, %                                   25,9   39,0 
(liukuva 12 kk) 
 
Nokian Raskaiden Renkaiden liikevaihto tammi-joulukuussa oli 97,7 
MEUR (100,8 MEUR) eli 3,0 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana 
aikana. Liikevoitto oli 17,7 MEUR (22,3 MEUR). Liikevoittoprosentti 
oli 18,1 % (22,1 %).  
 
Raskaiden renkaiden myynti sujui hyvin ensimmäisellä vuosipuoliskolla 
kaikissa tuoteryhmissä. Kone- ja laitevalmistuksen hiipuminen alkoi  
heikentää erityisesti metsäkonerenkaiden kysyntää toisella 
vuosipuoliskolla. Tuotannon painotusta siirrettiin kysyntätilanteen 
mukaisesti satama- ja kaivoskonerenkaisiin sekä maatalouden ja 
erilaisten työkoneiden erikoisrenkaisiin. Marras-joulukuussa myös 
näiden tuotteiden kysyntä laski selvästi. Maatalouden radial-
rakenteisten renkaiden kysyntä on säilynyt lähes edellisvuoden 
tasolla.  
 
Tuotannon sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi aloitettiin vuoden 
lopussa. Renkaiden hinnankorotuksia toteutettiin materiaali- ja 
raaka-ainehintojen nousun seurauksena.  
 
Ensiasennuksen osuus oli 50,0 % (42,0 %) tulosyksikön myynnistä.   
 
VIANOR 

10-12  10-12  Muutos   1-12    1-12  Muutos 
 2008   2007   %       2008    2007    % 
 

Liikevaihto,MEUR  116,5  108,1   7,7    308,3   278,5   10,7 
Liikevoitto,MEUR   11,1   11,9  -6,1      4,4     8,4  -47,2 
Liikevoitto, %      9,6   11,0            1,4     3,0 
RONA, %                                   3,0     6,0 
(liukuva 12 kk) 
 
Vianorin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 308,3 MEUR (278,5 MEUR) 
eli 10,7 % enemmän kuin edellisvuonna. Liikevoitto oli 4,4 MEUR (8,4 
MEUR). Liikevoittoprosentti oli 1,4 % (3,0 %).  
 
Vianorin myynti kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä ja koko 
katsauskaudella. Myynnin kasvuun vaikutti ketjun laajentuminen 
Sveitsissä ja USA:ssa. Myynti kasvoi myös Suomessa. Palvelumyynnin 
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osuus nousi edellisvuodesta. Vianorin markkinaosuudet olivat 
edellisvuoden tasolla.  
 
Leuto alkutalvi, vähentynyt myynti ja Ruotsin ja Norjan heikentyneet 
valuutat rajoittivat kasvua ja heikensivät tulosta. Ketjun 
laajentamiseen ja rakenteeseen liittyvät kustannukset olivat liian 
korkeat suhteessa myyntiin. Vianor jatkoi kustannusten leikkauksia ja 
rakennemuutoksia omistamissaan myyntipisteissä ja laajensi samalla 
nopeasti franchising-toimintaansa. Tavoite luoda ydinmarkkinoille 
ylivoimainen jakeluverkosto konsernin tuotteiden myyntiä varten eteni 
suunnitelmien mukaisesti. 
 
Vianor-verkostoon kuului katsauskauden lopussa yhteensä 507 
myyntipistettä 15 eri maassa Pohjoismaissa, Venäjällä, Ukrainassa, 
Kazakstanissa, Armeniassa, Baltiassa, USA:ssa ja Keski-Euroopassa. 
Myyntipisteistä 327 oli partner- ja franchising-pisteitä. Vuoden 
aikana avattiin yhteensä 141 uutta myyntipistettä, joista viimeisen 
neljänneksen aikana 38. Partner-verkoston kasvattaminen jatkuu 
aikaisempien suunnitelmien mukaisesti vuonna 2009.  
 
MUU LIIKETOIMINTA 
 
Kuorma-autonrenkaat  
 
Nokian kuorma-autonrenkaiden liikevaihto tammi-joulukuussa oli 33,4 
MEUR (32,8 MEUR), eli 1,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusien 
kuorma-autonrenkaiden myynti kasvoi erityisesti Venäjällä, Ukrainassa 
ja muualla Itä-Euroopassa. Uudet tuotteet, kuten Nokian Hakkapeliitta 
Truck E, otettiin hyvin vastaan Pohjoismaissa. Pinnoitusmateriaalien 
myynti laski edellisvuoteen verrattuna vähentyneiden kuljetusten 
seurauksena. 
 
INVESTOINNIT 
 
Neljännen vuosineljänneksen investoinnit olivat 67,0 MEUR (34,1 MEUR) 
ja koko vuoden 2008 investoinnit olivat 181,2 MEUR (117,1 MEUR). 
Niistä noin 121 MEUR (92 MEUR) liittyivät Venäjän-tehtaan 
laajentamiseen. Muut olivat tuotannollisia investointeja Nokian- 
tehtaalle, uusien tuotteiden muotteja sekä Vianorin laajentamiseen 
liittyviä yritysostoja. 
 
VENÄJÄ JA IVY-MAAT 
 
Vuonna 2008 yhtiön myynti Venäjällä ja IVY-maissa oli 382,4 MEUR 
(340,3 MEUR). Myynti kasvoi 12,3 % verrattuna edellisvuoteen ja 
markkinaosuudet paranivat. Jakeluverkostoa laajennettiin sekä 
jakelusopimuksin että Vianorin verkostoa kasvattamalla. Venäjällä ja 
muissa IVY-maissa toimi vuoden 2008 lopussa yhteensä 260 Vianorin  
franchising-pistettä. 
 
Venäjän-tehtaan tuotantolinjojen määrä lisääntyi toisella 
neljänneksellä kuuteen tuotantolinjaan, jotka toimivat jatkuvassa 
kolmivuorossa. Tehtaan tuotantomäärä ja laatutaso olivat tavoitteen 
mukaisia. Tuotantokapasiteetin lisäys eteni aikataulun mukaisesti, ja 
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uudet linjat otettiin kokonaisuudessaan käyttöön kolmannen 
vuosineljänneksen alussa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä asennettu 
seitsemäs tuotantolinja jätettiin heikon kysyntätilanteen vuoksi 
toistaiseksi miehittämättä.  
 
Sekoitusosaston ja tuotevaraston laajennuksen harjannostajaisia 
vietettiin katsauskauden lopussa ja uusien sekoituskoneiden 
asennukset aloitettiin marraskuussa 2008 aikataulun mukaisesti. Osa 
varaston laajennuksesta saatiin käyttöön loppuvuodesta 2008. 
Henkilöstön asuinalueen, Hakkapeliitta Villagen, rakennustyöt ovat 
myös meneillään.  
 
KAZAKSTAN  
 
Vuonna 2007 kazakstanilaisen Ordabasy Corporation JSC:n kanssa 
sovittu rengastehtaan rakennushanke on yhteisesti päätetty siirtää 
myöhempään ajankohtaan rahoitustilanteen kiristymisen vuoksi. 
Tehdashankkeen mahdollinen käynnistys tapahtuu aikaisintaan vuoden 
2010 lopussa. Hankkeeseen liittynyt, teknisen tuen antamista koskeva 
etukäteismaksu 12 MEUR, on sovittu palautettavaksi Ordabasylle.  
 
MUUT ASIAT  
 
1. Optio-oikeudet Helsingin pörssin päälistalle 

 
Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti hakea optio-oikeuksien 2004C 
listaamista Helsingin Pörssiin siten, että listaus alkaa 1.3.2008. 
Optio-oikeuksia 2004C on yhteensä 245.000 kappaletta. Kukin optio-
oikeus 2004C oikeuttaa merkitsemään kymmenen Nokian Renkaat Oyj:n 
osaketta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2004C alkoi 
1.3.2008 ja päättyy 31.3.2010. Yhteensä optio-oikeuksilla 2004C voi 
merkitä enintään 2.450.000 osaketta. Tämänhetkinen merkintähinta 
optio-oikeuksilla 2004C on 11,78 euroa/osake. Merkintähinnasta 
vähennetään vuosittain maksettavat osingot.  
 
2. Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet 
 
Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2004 optio-oikeuksien 2004A optioilla on 
20.12.2007 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen merkitty 
898.690 osaketta ja 2004B optioilla 35.730 osaketta. Merkinnöistä 
johtuva osakepääoman korotus 186.884 euroa on merkitty 
kaupparekisteriin 26.2.2008. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi 
yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 27.2.2008. Korotuksen jälkeen 
Nokian Renkaiden osakemäärä oli 124.630.700 kappaletta ja osakepääoma 
24.926.140 euroa.  
 
Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2004 optio-oikeuksien 2004A optioilla on 
26.2.2008 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen merkitty 
192.150 osaketta, 2004B optioilla 3.130 osaketta ja 2004C optioilla 
1.560 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 39.368 
euroa on merkitty kaupparekisteriin 20.5.2008. 
Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden 
kanssa 21.5.2008. Korotuksen jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä oli 
124.827.540 kappaletta ja osakepääoma 24.965.508 euroa. 
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Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2004 optio-oikeuksien 2004B optioilla on 
20.5.2008 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen merkitty  
2 550 osaketta ja 2004C optioilla 1 100 osaketta. Merkinnöistä 
johtuva osakepääoman korotus 730 euroa on merkitty kaupparekisteriin 
20.8.2008. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteiksi yhdessä vanhojen 
osakkeiden kanssa 21.8.2008. Korotuksen jälkeen Nokian Renkaiden 
osakemäärä oli 124.831.190 kappaletta ja osakepääoma 24 966 238  
euroa. 
 
Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2004 optio-oikeuksien 2004B optioilla on 
20.8.2008 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen merkitty  
6 650 osaketta ja 2004C optioilla 3 350 osaketta. Merkinnöistä 
johtuva osakepääoman korotus 2 000 euroa on merkitty 
kaupparekisteriin 12.11.2008. Osakkeet tulivat kaupankäynnin 
kohteiksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 13.11.2008. Korotuksen 
jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä oli 124 841 190 kappaletta ja 
osakepääoma 24 968 238 euroa. 
 
Nokian Renkaat Oyj:n 12.11.2008 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen 
jälkeen on vuoden 2004 optio-oikeuksien 2004B-optioilla merkitty 4 
800 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 960 euroa on 
merkitty kaupparekisteriin 9.12.2008. Osakkeet tulivat kaupankäynnin 
kohteena yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 10.12.2008. Korotuksen 
jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä on 124 845 990 kappaletta ja 
osakepääoma 24 969 198 euroa. 
 
3. Osakekurssin kehitys  
 
Nokian Renkaiden osakekurssi oli katsauskauden päättyessä 7,91 euroa 
(24,05 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 22,62 euroa (23,11 
euroa), ylin noteeraus 33,73 euroa (29,92 euroa) ja alin 7,17 euroa 
(13,99 euroa). Katsauskaudella vaihdettiin 309.290.887 osaketta 
(236.332.864 osaketta), mikä on 248 % (191 %) yhtiön koko 
osakekannasta. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 987 
miljoonaa euroa (2,975 miljardia euroa). Osakkeenomistajista 41,0 % 
(27,6 %) oli suomalaisia ja 59,0 % (72,4 %) hallintarekisterissä 
olevia ulkomaisia osakkeenomistajia sisältäen Bridgestonen noin 16 
%:n omistusosuuden. 
 
4. Yhtiökokouspäätökset 
 
Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 3.4.2008 vahvisti 
tilinpäätöksen vuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 0,50 euroa 
osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 8.4.2008 ja maksupäivä 
15.4.2008. 
 
4.1 Hallitus ja tilintarkastaja 
 
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä 
jatkavat Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Koki Takahashi, 
Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén. Uutena jäsenenä hallitukseen 
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valittiin Kai Öistämö. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa 
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Petteri Walldénin.  
 
Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.  
 
4.2 Hallituksen jäsenten palkkiot 
 
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 
5.833 euroa eli 70.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 2.917 
euroa eli 35.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että jokaisesta 
mahdollisesta valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa 
kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle valiokunnan jäsenelle. 
 
Entisen käytännön mukaisesti vuosipalkkio päätettiin maksaa 60-
prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, 
että 4.4.–30.4.2008 hankitaan Nokian Renkaat OYj:n osakkeita 
pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 28.000 eurolla ja kunkin 
hallituksen jäsenen lukuun 14.000 eurolla. Palkkiopäätös tarkoittaa 
hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön 
osakkeen kurssikehityksestä. Toimitusjohtajalle ei makseta eri 
korvausta hallitustyöskentelystä.  
 
4.3 Muutokset yhtiöjärjestykseen  
 
Päätettiin tehdä yhtiöjärjestykseen seuraavat muutokset: 
 
-nykyisen yhtiöjärjestyksen kohdat 3§ ja 4§ poistetaan ja numerointia 
muutetaan vastaavasti 
 
-nykyisen yhtiöjärjestyksen 5§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:  
”Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään” 
 
- nykyisen yhtiöjärjestyksen 8§ muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
”Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin 
sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.”  
 
- nykyisen yhtiöjärjestyksen 10§ muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
”Yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla 
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan 
toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä.” 
 
- nykyisen yhtiöjärjestyksen 11§ muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
”Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään 
viikkoa ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
määräpäivää julkaistava hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön 
Internet-sivuilla sekä yhdessä valtakunnallisessa ja yhdessä 
Tampereen seudulla ilmestyvässä päivälehdessä.”  
 
- nykyisen yhtiöjärjestyksen 12§ muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
”Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, 
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna 
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.  
Äänestyksen suorittamistavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.” 
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- nykyisen yhtiöjärjestyksen 13§ muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen 
määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Yhtiökokous pidetään 
hallituksen päätöksen mukaisesti joko yhtiön kotipaikassa tai 
Tampereen tai Helsingin kaupungissa.   
 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä 
1.tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen sekä 
toimintakertomus 
2.tilintarkastuskertomus;  
päätettävä 
3. yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta, 
4. taseen mukaisen voiton käyttämisestä, 
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,  
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, 
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä, 
valittava 
8. hallituksen jäsenet, 
9. tilintarkastaja 
 
- nykyisen yhtiöjärjestyksen 14§ muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
”Tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus ja muut yhtiön 
toimintaa selvittävät asiakirjat on maaliskuun loppuun mennessä 
jätettävä tilintarkastajalle, jonka tulee antaa 
tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen huhtikuun 15. päivää.”  
 
5. Muutoksia osakkeenomistuksessa 
 
Nokian Renkaat vastaanotti 5.5.2008 Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co 
LLC:n ilmoituksen, jonka mukaisesti Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co 
LLC:n omistusosuus Nokian Renkaista oli laskenut alle 5 % rajan 
30.4.2008 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Grantham, Mayo, Van 
Otterloo & Co LLC ilmoitti omistavansa yhteensä 6.220.002 kpl Nokian 
Renkaiden osaketta, mikä edusti 4,99 %:n osuutta yhtiön yhteensä 
124.630.700 osakkeesta ja äänimäärästä.   
 
Nokian Renkaat vastaanotti 16.10.2008 ilmoituksen, jonka mukaisesti 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman (y-tunnus 0533297-9) 
omistusosuus Nokian Renkaista oli noussut yli 5 % rajan 16.10.2008 
tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti omistavansa yhteensä 6.870.657 
kpl Nokian Renkaiden osaketta, mikä edustaa 5,50 %:n osuutta yhtiön 
yhteensä 124.831.190 osakkeesta ja äänimäärästä. 
 
6. Sopeutustoimet ja säästöohjelma 
 
Nokian Renkaat aloitti vuoden vaihteessa toimenpiteet tuotantonsa ja 
rakenteensa sopeuttamiseksi tavoitteenaan tuottavuuden parantaminen 
ja noin 50 MEUR:n kustannussäästöjen aikaansaaminen vuositasolla. 
Yhtiö tiedotti näitä asioita koskevista yt-neuvotteluista 
pörssitiedotteilla 31.10.2008, 9.12.2008 ja 19.12.2008.  
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Tähän mennessä toteutetut sopeutustoimenpiteet ovat olleet koko 
Nokian-tehtaan henkilöstön lomautus 10 päivän ajaksi vuoden 
vaihteessa sekä Raskaiden Renkaissa noin 280 henkilön lomautus 
tammikuusta alkaen noin puolen vuoden ajaksi. Tammikuussa 
henkilöautonrenkaiden sopeutusta jatkettiin irtisanomalla 232 
henkilöä ja lomauttamalla 440 henkilöä 9 viikon sykleissä ja 62 
henkilöä toistaiseksi. Henkilöautonrenkaiden tuotannon työaikamuoto 
muuttui katkeamattomasta seitsemänpäiväisestä kolmivuorotyöstä 
viisipäiväiseen, eli katkeavaan kolmivuorotyöhön. Muutoksen 
seurauksena Nokian henkilöautonrenkaiden Nokian-tehtaan vuotuinen 
tuotantomäärä vähenee aikaisemmasta noin 6 miljoonasta noin 4 
miljoonaan renkaaseen vuonna 2009.  
 
Vianor-rengasketjussa toimintoja sopeutetaan vähentämällä 80 henkilöä 
Pohjoismaissa.  
 
20.1.2009 Nokian Raskaat Renkaat Oy käynnisti uudet yt-neuvottelut 
käsitelläkseen Nokian Raskaiden Renkaiden tuotannon siirtymistä 
viisipäiväiseen katkeavaan kolmivuorotyöhön sekä toimintojen 
uudelleenorganisointia. Yt-neuvottelut koskevat Nokian Raskaiden 
Renkaiden koko henkilöstöä ja kaikkia henkilöstöryhmiä, eli noin 280 
henkilöä. Sopeuttamistarve on vähentää noin 50 henkilöä sekä 
lomauttaa noin 230 henkilöä toistaiseksi tai määräajaksi.  
 
LÄHIAJAN RISKIT, EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA RIITA-ASIAT   
 
Konsernin lyhyen ajan riskit liittyvät edelleen heikentyvään maailman 
talouteen ja sen vaikutuksiin rengasmarkkinoilla. Kysynnän 
pieneneminen voi vähentää myyntivolyymeja ja heikentää tulosta. 
 
Valuuttakurssiriskien osalta Nokian Renkaiden lähiajan merkittävimmät 
riskit liittyvät Venäjän ruplan, Ukrainan grivnan ja Kazakstanin 
tengen kehitykseen. Taloudellisen epävarmuuden jatkuessa ruplan ja 
tengen johdannaismarkkinoiden toiminnassa voi olla häiriöitä, jotka 
eivät mahdollista konsernin normaalin valuuttasuojauspolitiikan 
noudattamista.  
 
Konsernin liikevaihdosta noin 35 % syntyy euromääräisestä myynnistä.  
Merkittävimmät myyntivaluutat euron ohella ovat Venäjän rupla, 
Ukrainan grivna, Yhdysvaltain dollari sekä Ruotsin ja Norjan kruunut.  
 
Nokian Renkaiden muut lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät 
asiakkaiden rahoitusvaikeuksiin Venäjällä ja IVY-maissa, myynnin 
onnistumiseen päämarkkinoilla, saatavien kotiuttamiseen sekä 
rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Venäjän saatavat edustavat noin 
puolta konsernin kokonaissaatavista. Erityishuomiota kiinnitetään 
asiakkailta saatavien maksujen turvaamiseen.   
 
Nokian Renkailla on meneillään eräitä oikeusprosesseja ja riita-
asioita muutamissa maissa. Tällä hetkellä yhtiö ei näe niillä olevan 
tuloksen tai tulevaisuuden näkymien kannalta materiaalisia 
vaikutuksia.   
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET ASIAT 
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12.1.2009 Nokian Renkaat ilmoitti tuovansa markkinoille uuden 
nastallisen Hakkapeliitta-talvirenkaan. Nokian Hakkapeliitta 7 on 
kehitetty pohjoisten olojen vaativiin ja vaihteleviin talvikeleihin. 
Uutuusrenkaaseen kehitetyn Air Claw –teknologian ansiosta tuotteessa 
yhdistyvät nastattoman renkaan hiljaisuus ja nastarenkaan 
ylivoimainen pito. 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2009 
 
Maailmantalouden taantumalla arvioidaan olevan negatiivinen ja laaja 
vaikutus renkaiden kysyntään. Heikentyneet rahoitusmahdollisuudet 
vaikeuttavat rengasjakelijoiden toimintaa. Selvästi vähentynyt uusien 
autojen myynti kaikilla markkina-alueilla heikentää renkaiden 
kysyntää. Myös työkoneiden ja -laitteiden valmistus laskee edelliseen 
vuoteen verrattuna.  
 
Raaka-ainehinnat kääntyvät selvään laskuun ja sen aiheuttamat säästöt 
alkavat näkyä täysimääräisenä vuoden toiselta neljännekseltä alkaen. 
Koko vuoden 2009 osalta raaka-aineiden keskihinnan arvioidaan 
laskevan selvästi edellisvuoteen verrattuna.  
 
Nokian Renkaiden myynti ja tulos ovat historiallisesti painottuneet 
toiselle vuosipuoliskolle ja erityisesti vuoden viimeiselle 
neljännekselle liiketoiminnan kausiluonteisuuden sekä talvirenkaiden 
korkean osuuden vuoksi. Vuonna 2009 myynti ajoittuu perinteisen  
toimintamallin mukaiseksi talvirenkaiden ennakkomyynnin siirtyessä 
myöhäisemmäksi kuin vuonna 2008.  
 
Nokian Renkaiden kannattavuuden ylläpitoa tukevat Venäjän 
valmistuksen lisääntyvä osuus, rakennemuutokset sekä 
kustannusleikkaukset, jotka vaikuttavat koko konsernin toimintaan ja 
tuottavat vuotuisia säästöjä. Myyntihintoja Venäjällä ja IVY-maissa 
on nostettu kattamaan valuuttakurssien muutoksia. 
 
Nokian Renkailla on hyvät edellytykset parantaa kassavirtaa, 
vahvistaa markkina-asemaa, nostaa markkinaosuuksia ja valmiudet 
palata kasvu-uralle heti kun taloudellinen toimintaympäristö 
vakautuu. Yhtiön tase on vahva, kannattavuus hyvä, tuotevalikoimassa 
runsaasti uusia tuotteita ja vahva jakeluverkosto ydinmarkkinoilla. 
Oma valmistustoiminta Venäjän tullimuurien sisäpuolella vahvistaa 
yhtiön asemaa.   
 
Talouskriisin vuoksi kysyntää rengasmarkkinoilla vuonna 2009 on 
vaikea vielä arvioida täsmällisesti. Yhtiö ennakoi ensimmäisen 
vuosineljänneksen liikevaihdon ja –voiton jäävän selvästi 
edellisvuotta alhaisemmaksi.  
 
INVESTOINNIT 2009 
 
Nokian Renkaiden kokonaisinvestoinnit vuodelle 2009 ovat noin 90 MEUR 
(181,2 MEUR). Niistä noin 56 MEUR (121 MEUR) liittyy Venäjän-tehtaan 
toimintaan ja laajentamiseen.   
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Nokialla 11.2.2009 
 
Nokian Renkaat Oyj  
Hallitus 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 'Osavuosikatsaukset' 
-standardin mukaisesti ja noudattaen samoja laatimisperiaatteita 
kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.  
 
NOKIAN RENKAAT 
KONSERNIN TULOSLASKELMA     10-12/08 10-12/07 1-12/08  1-12/07 Muutos 
Miljoonina euroina        % 
 
Liikevaihto                    267,7   356,4  1 080,9  1 025,0    5,5 
Myytyjä suoritteita 
vastaavat kulut               -152,3  -196,6   -588,1   -569,1    3,3 
Bruttokate                     115,4   159,8    492,7    455,8    8,1 
Liiketoiminnan muut tuotot       1,2     1,0      2,2      2,4   -8,2 
Myynnin ja markkinoinnin  
kulut          -55,5   -55,0   -198,8   -179,4   10,8 
Hallinnon kulut                 -9,6    -7,5    -27,4    -23,5   16,5 
Liiketoiminnan muut kulut       -5,2    -5,0    -21,8    -21,3    2,3 
Liikevoitto                     46,5    93,2    247,0    234,0    5,5 
Rahoitustuotot                  83,9    42,2    111,1     63,1   76,2 
Rahoituskulut                 -142,6   -50,4   -184,3    -83,3  121,3 
Tulos ennen veroja             -12,2    85,0    173,8    213,8  -18,7 
Verokulut              (1        0,6   -23,6    -33,9    -44,9  -24,5 
Tilikauden tulos               -11,6    61,4    139,9    168,9  -17,2 
 
Jakautuminen: 
Emoyhtiön omistajille          -11,6    61,4    139,9    168,9 
Vähemmistölle                    0,0     0,0      0,0      0,0 
 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta 
tuloksesta laskettu tulos/osake 
laimentamaton, euroa           -0,09    0,50     1,12    1,37   -18,3 
laimennettu, euroa             -0,07    0,47     1,10    1,31   -15,6 
 
MUUT TUNNUSLUVUT                             31.12.08 31.12.07 Muutos 
         % 
Omavaraisuusaste, %                              54,8     61,8 
Gearing, %                                       41,0     14,3 
Oma pääoma/osake, euro                           6,20     5,76    8,0 
Korollinen nettovelka, 
milj. euroa                                     319,0    102,0 
Investoinnit, milj. euroa                       181,2    117,1 
Poistot, milj. euroa                             56,2     47,1 
Henkilöstö keskimäärin                          3 812    3 462 
 
 
Osakkeiden lukumäärä (milj. kpl) 
kauden lopussa                                 124,85   123,70 
keskimäärin                                    124,61   122,95 
keskimäärin, laimennettuna                     131,47   129,09 
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1)Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty 
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa. 
 
KONSERNITASE                                 31.12.08 31.12.07 
 
Pitkäaikaiset varat 
Aineelliset käyttöomaisuus- 
hyödykkeet                                      499,8    419,9 
Liikearvo                                        53,9     52,8 
Muut aineettomat hyödykkeet                      19,0      7,5 
Osuudet osakkuusyrityksissä                       0,1      0,1 
Myytävissä olevat rahoitusvarat                   0,2      0,2 
Muut saamiset                                    11,6     12,8 
Laskennalliset verosaamiset                      20,3     17,7 
Pitkäaikaiset varat yht.                        604,9    511,0 
 
Lyhytaikaiset varat 
Vaihto-omaisuus                                 290,9    193,2 
Myyntisaamiset                                  268,4    225,3 
Muut saamiset                                   143,0     67,7 
Rahavarat                                       113,2    158,1 
Lyhytaikaiset varat yht.                        815,5    644,3 
 
Oma pääoma 
Osakepääoma                                      25,0     24,7 
Ylikurssirahasto                                155,2    149,0 
Muuntoerot                                      -53,0    -12,8 
Arvonmuutosrahasto                               -0,1      0,0 
Kertyneet voittovarat                           647,6    551,9 
Vähemmistöosuus                                   2,7      0,0 
Oma pääoma yht.                                 777,3    712,8 
 
Pitkäaikaiset velat 
Laskennalliset verovelat                         27,6     30,1 
Varaukset                                         1,1      0,0 
Korolliset velat                                394,5    248,7 
Muut velat                                        2,1      2,4 
Pitkäaikaiset velat yht.                        425,3    281,1 
 
Lyhytaikaiset velat 
Ostovelat ja muut velat                         178,9    148,9 
Varaukset                                         1,1      1,1 
Korolliset velat                                 37,8     11,4 
Lyhytaikaiset velat yht.                        217,8    161,4 
 
Taseen loppusumma                             1 420,4  1 155,4 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                   1-12/08  1-12/07 
Miljoonina euroina 
Liiketoiminnan rahavirta: 
Toiminnasta kertyneet 
rahavarat                                       201,1    206,2 
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Rahoituserät ja verot                          -182,7    -36,3 
Liiketoiminnasta kertyneet 
nettorahavarat                                   18,4    169,9 
 
Investointien rahavirta: 
Investointeihin käytetyt 
nettorahavarat                                 -177,2   -117,7 
 
Rahoituksen rahavirta: 
Osakeannista saadut maksut                        6,4      6,5 
Lyhytaikaisten saamisten 
ja lainojen muutos                               25,1    -44,4 
Pitkäaikaisten saamisten 
ja lainojen muutos                              147,5    143,9 
Maksetut osingot                                -62,3    -38,0 
Rahoitukseen käytetyt 
nettorahavarat                                  116,7     68,0 
 
Rahavarojen nettomuutos                         -42,1    120,3 
 
Rahavarat tilikauden alussa                     158,1     39,0 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus               2,8      1,2 
Rahavarat tilikauden lopussa                    113,2    158,1 
                                                -42,1    120,3 
 
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
Miljoonina euroina 
                                                 Kerty- 
                         Yli-            Arvon-  neet    Vähem- 
                  Osake- kurssi- Muunto- muutos- voitto- mistö- 
                  pääoma rahasto erot    rahasto varat   osuus  Yht. 
Oma pääoma  
1.1.2007          24,5   142,7    -2,2   -0,1    391,6     0,0  556,6 
Koronvaihtosopi- 
mukset veroilla  
vähennettynä                              0,2                     0,2 
Muuntoero                        -13,2                          -13,2 
Voitot/tappiot  
nettosijoituksen 
suojauksista,  
veroilla vähen- 
nettynä                            2,6                            2,6 
Tilikauden voitto                                168,9          168,9 
Kaudella kirjatut  
tuotot ja kulut  
yhteensä           0,0     0,0   -10,7    0,2    168,9     0,0  158,4 
Osingonjako                                      -38,0          -38,0 
Käytetyt  
osakeoptiot        0,3     6,3                                    6,5 
 
 
Osakeperusteiset  
maksut                                            13,3           13,3 
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Vaihtovelkakirja- 
lainan oman pääoman  
ehtoisen 
komponentin osuus                                 16,0           16,0 
Muut muutokset                                                    0,0 
Vähemmistöosuuden  
muutos                                                            0,0 
Oma pääoma  
31.12.2007         24,7  149,0   -12,8    0,0    551,9     0,0  712,8 
 
Oma pääoma  
1.1.2008           24,7  149,0   -12,8    0,0    551,9     0,0  712,8 
Koronvaihtosopi- 
mukset veroilla  
vähennettynä                             -0,1                    -0,1 
Muuntoero                        -46,4                          -46,4 
Voitot/tappiot  
nettosijoituksen 
suojauksista,  
veroilla vähen- 
nettynä                            6,2                            6,2 
Tilikauden voitto                                139,9          139,9 
Kaudella kirjatut  
tuotot ja kulut  
yhteensä            0,0    0,0   -40,2   -0,1    139,9     0,0   99,6 
Osingonjako                                      -62,3          -62,3 
Käytetyt  
osakeoptiot         0,2    6,2                                    6,4 
Osakeperusteiset  
maksut                                            18,7           18,7 
Vaihtovelkakirja- 
lainan oman pääoman  
ehtoisen 
komponentin osuus                                                 0,0 
Muut muutokset                                    -0,6           -0,6 
Vähemmistöosuuden  
muutos                                                     2,7    2,7 
Oma pääoma  
31.12.2008         25,0  155,2   -53,0   -0,1    647,6     2,7  777,3 
 
TOIMIALAERITTELY            10-12/08 10-12/07 1-12/08  1-12/07 Muutos 
Miljoonina euroina       % 
 
Liikevaihto 
Henkilöautonrenkaat            143,9    233,5   741,6    691,2    7,3 
Raskaat renkaat                 19,9     27,1    97,7    100,8   -3,0 
Vianor                         116,5    108,1   308,3    278,5   10,7 
Muut ja eliminoinnit           -12,6    -12,4   -66,8    -45,6  -46,5 
Yhteensä                       267,7    356,4 1 080,9  1 025,0    5,5 
 
Liiketulos 
Henkilöautonrenkaat             28,4     74,2   230,0    212,0    8,5 
Raskaat renkaat                  2,2      5,4    17,7     22,3  -20,8 
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Vianor                          11,1     11,9     4,4      8,4  -47,2 
Muut ja eliminoinnit             4,8      1,8    -5,2     -8,7   40,1 
Yhteensä                        46,5     93,2   247,0    234,0    5,5 
 
Liiketulos, % liikevaihdosta 
Henkilöautonrenkaat             19,7     31,8    31,0     30,7 
Raskaat renkaat                 11,1     19,9    18,1     22,1 
Vianor                           9,6     11,0     1,4      3,0 
Yhteensä                        17,4     26,2    22,8     22,8 
 
Kassavirta II 
Henkilöautonrenkaat            241,8    288,4    -2,3    102,3 -102,3 
Raskaat renkaat                 18,5     15,9    10,6     21,0  -49,5 
Vianor                          31,8     13,6     1,4     -5,6  125,2 
Yhteensä                       298,2    319,4     9,5    105,6  -91,0 
 
VASTUUSITOUMUKSET                            31.12.08 31.12.07 
Miljoonina euroina 
 
OMASTA VELASTA 
Kiinteistökiinnitykset                            0,9      1,0 
Pantit                                           37,4      0,0 
 
MUUT OMAT VASTUUT 
Takaukset                                         2,1      1,0 
Leasing- ja vuokra- 
vastuut                                         104,9     89,9 
Aineellisten käyttöomaisuus-  
hyödykkeiden hankkimista  
koskevat sitoumukset                              1,5     28,2 
 
KORKOJOHDANNAISET 
Koronvaihtosopimukset 
Nimellisarvo                                     14,4     15,0 
Käypä arvo                                       -0,1      0,1 
 
VALUUTTAJOHDANNAISET 
Valuuttatermiinit 
Nimellisarvo                                    396,5    312,1 
Käypä arvo                                       24,4      2,6 
Valuuttaoptiot, ostetut 
Nimellisarvo                                      5,0      4,8 
Käypä arvo                                        0,5      0,1 
Valuuttaoptiot, asetetut 
Nimellisarvo                                     10,1      4,8 
Käypä arvo                                       -0,3      0,0 
 
Korkojohdannaisten käypä arvo perustuu sopimuksista aiheutuviin  
kassavirtoihin. Koronvaihtosopimukset on kokonaisuudessaan määritetty  
rahavirran suojauksiksi, joiden käypien arvojen muutokset kirjataan  
tehokkaalta osaltaan omaan pääomaan ja mahdollinen tehoton osuus  
tulosvaikutteisesti. 
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Valuuttatermiinisopimusten käypä arvo on laskettu tilinpäätöshetken  
termiinikursseilla sopimuksista aiheutuvien kassavirtojen perusteel- 
la. Valuuttaoptioiden käypä arvo on laskettu käyttäen  
Garman-Kohlhagen-arvonmääritysmallia. 
 
Valuuttajohdannaisia käytetään ainoastaan konsernin nettovaluutta- 
aseman suojaustarkoituksessa. Valuuttajohdannaisten käyvän arvon  
muutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti lukuun ottamatta valuutta- 
johdannaisia, joilla suojataan ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehtyjä  
valuuttamääräisiä nettosijoituksia. Näihin suojauksiin sovelletaan  
suojauslaskentaa, ja sen vaatimukset täyttävien suojausten osalta  
käypien arvojen muutokset kirjataan omaan pääomaan muuntoeroihin  
kokonaisuudessaan lukuun ottamatta mahdollista tehotonta osuutta ja 
valuuttaoptioiden aika-arvoa, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti. 
 
Valuuttajohdannaisten nimellisarvo on sopimusten valuuttamääräisen 
nimellisarvon eurovasta-arvo tilinpäätöshetkellä. 
 
Nokian Renkaat Oyj 
 
Raila Hietala-Hellman 
Viestintäjohtaja  
 
Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. 010 401 7336 
 
Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com 
 
*** 
Nokian Renkaiden tulos 2008 julkistetaan keskiviikkona 11.2.2009 klo 
8.00. 
  
Tulosta käsittelevä englanninkielinen informaatiotilaisuus 
analyytikoille ja lehdistölle järjestetään samana päivänä klo 10.00 
Hotelli Kämpissä, Helsingissä. 
  
Tilaisuutta voi kuunnella suorana lähetyksenä internetin välityksellä 
keskiviikkona 11.2.2009 klo 10.00 osoitteessa: 
http://www.nokiantyres.com/tulosinfo2008 
 
Tilaisuuden yhteydessä järjestetään myös englanninkielinen 
puhelinkonferenssi. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 
5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 (0)20 7162 0025. 
Tunnussana on "Nokian Tyres". 
  
Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden 
alkua osoitteesta: http://www.nokiantyres.com/ir-kalenteri 
 
Samasta osoitteesta on ladattavissa puhelinkonferenssin jälkeen myös 
tilaisuuden äänitallenne. 
 
Nokian Renkaat Oyj:n tammi-maaliskuun 2009 osavuosikatsaus 
julkaistaan torstaina 7.5.2009 klo 8.00. Tiedotteet ja 
yritysinformaatio löytyvät Internet-sivuilta osoitteesta 
www.nokiantyres.com

http://www.nokiantyres.com/
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