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Stockmann-konserni 1–3/2007
Stockmannkoncernen 1–3/2007 1.

• Erinomainen startti vuodelle

• Kaikki liiketoimintayksiköt pärjäsivät hyvin ja tekivät positiivisen tuloksen jo Q1:llä

• Tulosparannukseen vaikuttaa voimakkaimmin Suomen tavaratalojen Hullut Päivät
-kampanjan ajoituksen muutos

• En utmärkt start på året

• Samtliga affärsenheter klarade sig bra och genererade ett positivt resultat redan
under Q1

• En ändring i Galna Dagar-kampanjens förläggning i varuhusen i Finland är det
starkaste bidraget till resultatförbättringen
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Stockmann-konserni 1–3/2007
Stockmannkoncernen 1–3/2007 2.

• Konsernin jatkuvien toimintojen myynti kasvoi 371,9 miljoonaan euroon eli 16 %

• Tavarataloryhmä +19 %, Seppälä +7 % ja Hobby Hall +6 %

• Myynti kasvoi Suomessa 16 %, Baltiassa 17 % ja Venäjällä 13 %

• Tuotesertifikaateista johtunut kiista haittasi tavaravientiä Venäjälle ja vaikutti
tavaratalojen ja Seppälän myyntiin Venäjällä

• Maaliskuun puolivälistä alkaen päästiin tullauksessa normaalitahtiin

• Försäljningen för koncernens fortlöpande verksamhet ökade till 371,9 Me, dvs. 16 %

• Varuhusgruppen +19 %, Seppälä +7 % och Hobby Hall +6 %

• Försäljningen ökade i Finland med 16 %, i Baltikum med 17 % och i Ryssland
med 13 %

• En tvist om varucertifikat försvårade varuexporten till Ryssland och påverkade
varuhusens och Seppäläs försäljning i Ryssland

• Fr.o.m. medlet av mars var förtullningstakten åter normaliserad
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Stockmann-konserni 1–3/2007
Stockmannkoncernen 1–3/2007 3.

• Myyntikateprosentti parani kaikissa liiketoimintayksiköissä

• Konsernin myyntikateprosentti 38,5 (33,1 vuonna 2006)

• Uusi tavaratalo Moskovassa ja muut laajennukset Venäjällä heikensivät  tulosta

• Voitto ennen veroja (jatkuvat toiminnot) yli seitsenkertaistui 8 miljoonaan euroon

• Försäljningsbidragsprocenten förbättrades inom samtliga affärsenheter

• Koncernens försäljningsbidragsprocent var 38,5 (33,1 år 2006)

• Det nya varuhuset i Moskva och övriga utvidgningar i Ryssland försvagade resultatet

• Vinst före skatter (fortlöpande verksamhet) mer än sjudubblades till 8 Me
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Myynti ja liikevoitto liiketoimintayksiköittäin
Försäljning och rörelsevinst per affärsenhet

Muutos Muutos Muutos
1-3/07 Förändring Förändring 1-3/07 Förändring

Me Me % Me Me

Tavarataloryhmä
Varuhusgruppen 281,2 45,4 19 7,8 7,9

Hobby Hall  55,6  3,1 6 1,5 0,5

Seppälä  34,6 2,3 7 0,8 –

Lopetetut toiminnot  – -74,8 – – -7,7
Avvecklad verksamhet

Eliminoinnit • Elimineringar  –  –  – 0,0 -0,6

Jakamaton • Odelat 0,2 – – -1,8 -0,4

Yhteensä • Totalt  371,7 -24,1 -6 8,2 -0,3

Myynti
Försäljning

Liikevoitto
Rörelsevinst
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Tunnuslukuja
Nyckeltal

Jatkuvat toiminnot • Fortlöpande verksamhet Q1/2007 Q1/2006 2006

Myynti • Försäljning Me 371,7 320,9 1 477,8

Liikevaihto • Omsättning Me 311,4 269,4 1 239,6

Liikevoitto • Rörelsevinst Me 8,2 0,8 99,9

Voitto ennen veroja • Vinst före skatter Me 8,0 1,1 99,4

Tulos/osake • Resultat/aktie e 0,11 0,02 1,39

Koko konserni • Koncernen totalt

Oma pääoma/osake • Eget kapital/aktie e 9,14 8,40 10,34

Liiketoiminnan rahavirta • Kassaflöde från rörelsen Me -38,6 -31,7 117,4

Gearing % 19,7 18,4 -6,3

Omavaraisuusaste • Soliditet % 63,0 64,1 74,5

Osakkeiden määrä keskimäärin tuhatta/tusen 55 353 54 077 54 310
Antal aktier i medeltal

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kuukautta % 22,0 21,6 22,9
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 mån.

Osakekannan markkina-arvo Me 1 826,7 1 788,1 2 028,6
Aktiestockens marknadsvärde
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Konsernin myynti, jatkuvat toiminnot
Koncernens försäljning, fortlöpande verksamhet

+16 %
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Konsernin voitto ennen veroja, jatkuvat toiminnot
Koncernens vinst före skatter, fortlöpande verksamhet

Liiketoiminnan muut tuotot
Övriga rörelseintäkter
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Tulevaisuuden näkymät
Framtidsutsikter

• Laajentumisstrategian toteutus etenee suunnitelmien mukaan

• Pietarin kauppakeskushankkeen käyttöönoton aikataulu on tarkentunut:
kaupallinen käyttöönotto keväällä 2009

• Förverkligandet av expanderingsstrategin fortskrider enligt planerna

• Tidtabellen för ibruktagandet av affärscentrumprojektet i S:t Petersburg har
preciserats: det kommersiella ibruktagandet sker våren 2009
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Stockmann-konsernin toiminta
Stockmann-koncernens verksamhet

Novosibirsk

Jekaterinburg
Samara

Rostov-na-Donu

Moskova

Kazan

Ni ni Novgorod

Pietari

Pietari / S:t Petersburg
Seppälä: 6 myymälää / butiker
Bestseller: 5 myymälää / butiker
Nike: 2 myymälää / butiker
2 erikoismyymälää / specialbutiker
Tavaratalo-kauppakeskus 2009 /
varuhus-köpcentrum 2009

LATVIA / LETTLAND
1 tavaratalo / varuhus
Seppälä: 9 myymälää / butiker
Hobby Hall: etäkauppa / distanshandel

LIETTUA / LITAUEN
Seppälä: 4 myymälää / butiker
Hobby Hall: etäkauppa / distanshandel

VIRO / ESTLAND
1 tavaratalo / varuhus
Seppälä: 14 myymälää / butiker
Hobby Hall: etäkauppa ja 2 myymälää /
distanshandel och 2 butiker

SUOMI / FINLAND
7 tavarataloa / varuhus
Seppälä: 127 myymälää / butiker
Hobby Hall: etäkauppa ja 2 myymälää /
distanshandel och 2 butiker
Stockmann Beauty: 14 myymälää / butiker
Outlet: 1 myymälä / butik
Zara: 4 myymälää / butiker

Tallinna

Riika

Helsinki
Espoo
Vantaa

Turku

Tampere
Oulu

Moskova / Moskva
4 tavarataloa
Seppälä: 6 myymälää / butiker
Bestseller: 5 myymälää / butiker
Outlet: 1 myymälä / butik
Viides tavaratalo 2008 /
femte varuhuset 2008

Rostov-na-Donu
Seppälä, Nike 2007

Samara
Seppälä: 1 myymälä / butik
Bestseller: 1 myymälä / butik
Nike 2007

Novosibirsk
Seppälä, Nike 2007

Ni ni Novgorod
Seppälä: 1 myymälä / butik
Bestseller 1 myymälä / butik
Nike 2007

Kazan
Seppälä: 2 myymälää / butiker
Bestseller: 2 myymälää / butiker

Jekaterinburg
Seppälä: 2 myymälää / butiker
Bestseller: 1 myymälä / butik

UKRAINA
Seppälä 2007

Vorone

Jaroslavl

Jaroslavl
Seppälä 2007

Vorone
Seppälä 2007
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Arvio loppuvuodesta
Prognos för resten av året 1.

• Vähittäiskaupan myynti Suomessa kasvanee noin 3 prosenttia

• Kasvu Baltian ja Venäjän markkinoilla tätä voimakkaampaa

• Stockmann-konsernin myynti vuonna 2007 runsaat 1,6 mrd e

• Q2:n jatkuvien toimintojen liikevoitto vertailukautta heikompi, syynä
Hullut Päivät -kampanjan ajoitus ja vertailukauteen sisältyvä 4,7 Me myyntivoitto

• Detaljhandelsförsäljningen i Finland torde öka med ca 3 procent

• Tillväxten på marknaderna i Baltikum och Ryssland starkare än detta

• Stockmannkoncernens försäljning år 2007 drygt 1,6 mrd e

• Rörelsevinsten för den fortlöpande verksamheten under Q2 svagare än under
jämförelseperioden, pga. Galna Dagar-kampanjens förläggning samt en
försäljningsvinst på 4,7 Me som ingår i jämförelseperioden
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Arvio loppuvuodesta
Prognos för resten av året 2.

• Kertaerät jäävät vuonna 2007 pienemmiksi kuin vuonna 2006

• Myös uudet investoinnit rasittavat tulosta

• Konsernin voitto ennen veroja jää näistä syistä pienemmäksi kuin 2006

• Tavoitteena on, että jatkuvien toimintojen liikevoitto on parempi kuin 2006

• Intäkter av engångsnatur år 2007 blir mindre än år 2006

• Även nya investeringar belastar resultatet

• Koncernens vinst före skatter blir pga. av dessa orsaker mindre än år 2006

• Målet är att rörelsevinsten för den fortlöpande verksamheten är bättre än år 2006
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Tavarataloryhmä
Varuhusgruppen

Heikki Väänänen

varatoimitusjohtaja 
vice verkställande direktör
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Tavarataloryhmän myynti
Varuhusgruppens försäljning

Luvut esitetty ilman Zaran Venäjän liiketoimintaa.
Siffrorna presenterade utan Zara-affärsverksamheten i Ryssland.

+19 %
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Tavarataloryhmän liikevoitto
Varuhusgruppens rörelsevinst

Luvut esitetty ilman Zaran Venäjän liiketoimintaa.
Siffrorna presenterade utan Zara-affärsverksamheten i Ryssland.
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Tavarataloryhmän myynti 1–3/2007
Varuhusgruppens försäljning 1–3/2007

• Myynti kasvoi 19 %, Suomessa 22 % ja ulkomailla 12 %

• Erinomaisesti onnistuneet Hullut Päivät

• Venäjällä ongelmia tullauksen kanssa alkuvuonna – ovat nyt ratkenneet

• Moskovan neljäs tavaratalo avattiin 14.2.

• Baltiassa hyvä myynnin kehitys

• Försäljningen ökade med 19 %, i Finland med 22 % och i utlandet med 12 %

• Utomordentligt lyckade Galna Dagar

• Förtullningsproblem i Ryssland under början av året – problemen nu lösta

• Det fjärde varuhuset i Moskva öppnades 14.2

• En god försäljningsutveckling i Baltikum
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Hullut Päivät
Galna Dagar

Me

Kevät / vår

Syksy / höst
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Tavarataloryhmän tulos 1–3/2007
Varuhusgruppens resultat 1–3/2007

• Erinomainen tulosparannus, 7,9 Me

• Hulluilla Päivillä suuri merkitys tulosparannuksessa

• Suhteellinen myyntikate parani alkuvuonna

• Mega Idän avaus tuo tappiota tänä vuonna

• 2 Nike-myymälää Pietariin ja 4 Bestseller-myymälää Venäjälle,
1 Stockmann Beauty Suomeen

• Investoinnit yhteensä 30,4 Me

• En utmärkt resultatförbättring, 7,9 Me

• Galna Dagar utgör en stor betydelse i resultatförbättringen

• Det relativa försäljningsbidraget förbättrades under början av året

• Öppningen av östra Mega inbringar förlust detta år

• 2 Nikebutiker till S:t Petersburg och 4 Bestsellerbutiker till Ryssland,
1 Stockmann Beauty till Finland

• Investeringarna sammanlagt 30,4 Me
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Tavaratalo Mega Itä, Moskova
Varuhuset östra Mega, Moskva
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Tavaratalo Mega Itä, Moskova
Varuhuset östra Mega, Moskva
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Tavarataloryhmän isot investointihankkeet
Varuhusgruppens stora investeringsprojekt

• Helsinki – etenee suunnitelman mukaan, valmis kesällä 2010

• Pietari – aikataulu täsmentynyt keväälle 2009

• Moskova, Metropolis – valmis syksyllä 2008

• Helsingfors – framskrider enligt planerna, klart sommaren 2010

• S:t Petersburg – tidtabellen har preciserats till våren 2009

• Moskva, Metropolis – klar hösten 2008
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Helsingin tavaratalo
Helsingforsvaruhuset
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Pysäköintihallin louhintatyöt
Parkeringshallens schaktningsarbeten

Kuva: Diarep / Reijo Piispanen
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Nevsky Centre
Pietari, S:t Petersburg
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Nevsky Centre, 9.3.2007
Pietari, S:t Petersburg
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Tavaratalo Metropolis, Moskova
Varuhuset Metropolis, Moskva
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NOVOSIBIRSK
+1 myymälä / butik

SAMARA
+1 myymälä / butik

ROSTOV-NA-DONU
+1 myymälä / butik

PIETARI / S:T PETERSBURG
2 myymälää / butiker

Stockmannin Nike-myymälät Venäjällä 2007
Stockmanns Nikebutiker i Ryssland 2007

Ni ni Novgorod / Nizjnij Novgorod
+1 myymälä / butik
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Loppuvuoden näkymät
Utsikter för resten av året

• Kulutuskysyntä säilyy hyvänä kaikilla markkinoilla

• Mega Itä ja erikoisketjujen avaukset, yhteensä noin 15 kpl, tuovat rasitetta tulokseen

• Koko vuoden tulos parempi kuin vuosi sitten

• Konsumtionsefterfrågan bibehålls god på samtliga marknader

• Östra Mega samt specialkedjornas öppningar, sammanlagt ca 15 st., medför
belastning på resultatet

• Resultatet för hela året bättre än året innan
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Seppälä

Terhi Okkonen

toimitusjohtaja
verkställande direktör
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Myynti 1–3/2007
Försäljning 1–3/2007

• Myynti 34,6 Me, kasvua 7 %

• Ulkomaat
- myynti kasvoi voimakkaasti Venäjällä ja Baltiassa; ulkomailta
  myynnin 42 % kasvu
- ulkomaitten myynnin osuus nousi 27 %:iin edellisen vuoden 21 %:sta

• Suomi
- myynti maaliskuussa kasvoi 14 %
- myynti jäi tammi-maaliskuussa edellisestä vuodesta 2 %

• Försäljning 34,6 Me, tillväxt 7 %

• Utlandet
- försäljningen ökade kraftigt i Ryssland och Baltikum; en försäljningsökning
  på 42 % från utlandet
- försäljningsandelen från utlandet steg till 27 % från fjolårets 21 %

• Finland
- försäljningen i mars ökade med 14 %
- försäljningen i januari-mars 2 % mindre än året innan
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Vahvaa kasvua ulkomailta
Stark tillväxt från utlandet

• Kaksi uutta myymälää Venäjälle
- käynnistettiin toiminta uudessa miljoonakaupungissa Samarassa,
  jossa avattiin myymälä maaliskuussa
- Moskovan kuudes myymälä avattiin Mega Itä -keskuksessa

• Erinomainen vertailukelpoisen myynnin kasvu Baltiassa

• Myös Venäjältä vertailukelpoista myynnin kasvua, vaikka alkuvuotta rasitti
tavaraliikenteen hitaus

• Två nya butiker till Ryssland
- verksamhet inleddes i en ny miljonstad Samara, där en butik öppnades i mars
- den sjätte butiken i Moskva öppnades i centret östra Mega

• En utmärkt jämförbar försäljningstillväxt i Baltikum

• Jämförbar försäljningstillväxt även från Ryssland, trots att den långsamma
varutransporten belastade början av året
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Seppälän myynti
Seppäläs försäljning

+7 %
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Uutuustuotteiden myynti kasvoi alkuvuonna
Försäljningen av nya produkter ökade under början av året

• Q1 painottuu muotikaupassa perinteisesti alennusmyyntiin

• Uusi kevään muoti kiinnostaa asiakkaitamme kuitenkin
aletavaraa enemmän

• Kevätmalliston myynnin kasvu 22 %, joka näkyy hyvänä
suhteellisen myyntikatteen kehityksenä

• Olemme myyneet entistä enemmän kokonaisuuksia

• Inom modehandeln ligger tyngdpunkten under Q1
traditionellt på realisationsförsäljningen

• Trots detta är våra kunder mer intresserade av det nya
vårmodet än av reaprodukterna

• Försäljningen av vårkollektionen ökade med 22 %, vilket ses
som en god utveckling av det relativa försäljningsbidraget

• Vi har sålt fler helheter än tidigare
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Hyvä positiivinen tulos
Ett gott, positivt resultat

• Liikevoitto 0,8 Me, joka on viimevuotisella tasolla

• Voimakkaan uusperustannan takia kiinteät kustannukset ja poistot kasvoivat
myyntiä nopeammin

• Myynnin volyymin kasvu ja suhteellisen myyntikatteen kasvu takasivat hyvän
liikevoiton

• Rörelsevinsten 0,8 Me, på fjolårets nivå

• De fasta kostnaderna och avskrivningarna ökade snabbare än försäljningen pga.
kraftig nyetablering

• Tillväxten i försäljningsvolymen samt tillväxten i det relativa försäljningsbidraget
garanterade en god rörelsevinst
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Seppälän liikevoitto
Seppäläs rörelsevinst

Liiketoiminnan muut tuotot
Övriga rörelseintäkter
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Näkymät vuodelle 2007
Utsikter för år 2007 1.

• Kannattava kasvu jatkuu

• Suomen 127. myymälä joka on Tampereen alueen kolmastoista,
on avattu Hämeenkadulla tänään

• Viron 15. myymälä joka on Pärnun toinen, avataan toukokuussa

• Liettuan 5. myymälä joka on Vilnan toinen, avataan kesäkuussa

• Latviassa ja Liettuassa avataan lisäksi 2–3 uutta myymälää

• Pietarin 7. myymälä avattiin Raduka-kauppakeskuksessa eilen

• Den lönsamma tillväxten fortsätter

• Finlands 127:e och Tammerfors-områdets trettonde butik har öppnats
vid Hämeenkatu i dag

• Estlands 15:e och Pärnus andra butik öppnas i maj

• Lettlands 5:e och Vilnius andra butik öppnas i juni

• I Lettland och Litauen öppnas ytterligare 2–3 nya butiker

• Den 7:e butiken i S:t Petersburg öppnades i går i köpcentret Raduka
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Näkymät vuodelle 2007
Utsikter för år 2007 2.

• Venäjällä käynnistetään toiminta
- kahdessa uudessa miljoonakaupungissa: Rostov-na-Donu ja Novosibirsk
- kahdessa muussa uudessa kaupungissa: Jaroslavl ja Vorone

• Venäjällä avataan 2–4 uutta myymälää niissä kaupungeissa joissa jo toimitaan

• Laajennutaan Ukrainan markkinoille – tavoitteena avata ensimmäinen myymälä
syksyllä

• Tavoitteena on liikevoiton parantaminen

• Verksamhet inleds i Ryssland
- i två nya miljonstäder: Rostov-na-Donu och Novosibirsk
- i två övriga nya städer: Jaroslavl och Voronezh

• I Ryssland öppnas 2–4 nya butiker i de städer där vi redan är verksamma

• Vi expanderar till marknaden i Ukraina – målet är att öppna den första butiken
på hösten

• Målet är att förbättra rörelsevinsten
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Seppälä toimii yli sadalla paikkakunnalla
ja loppuvuonna jo kuudessa maassa

Pietari / S:t Petersburg
7 myymälää / butiker

Moskova / Moskva
6 myymälää / butiker

Kazan
2 myymälää / butiker

Ni ni Novgorod / Nizjnij Novgorod
1 myymälä / butik

Jekaterinburg
2 myymälää / butiker

Latvia / Lettland
9 myymälää / butiker

Liettua / Litauen
4 myymälää / butiker

Viro / Estland
14 myymälää / butiker

Suomi / Finland
127 myymälää /butiker

Rostov-na-Donu

Samara
1 myymälä / butik

Novosibirsk

Seppälä har verksamhet på över hundra orter och i slutet av året redan i sex länder

Ukraina

Jaroslavl

Vorone
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Hobby Hall

Raija Saari

toimitusjohtaja
verkställande direktör
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Myynti kasvoi Q1:llä
Försäljningen ökade under Q1

• Myynti yhteensä 55,6 Me, +5,9 %

• Myynti Suomessa 44,5 Me, +2,8 %

• Myynti Baltiassa 11,2 Me, +20 %

• Myynti kasvoi kaikissa maissa

• Ulkomaiden osuus myynnistä 20 % (17,8 %)

• Försäljningen totalt 55,6 Me, +5,9 %

• Försäljningen i Finland 44,5 Me, +2,8 %

• Försäljningen i Baltikum 11,2 Me, +20 %

• Försäljningen ökade i samtliga länder

• Utlandets andel av försäljningen 20 % (17,8 %)
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Hobby Hallin myynti
Hobby Halls försäljning

+6 %
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Positiiviseen myynnin kasvuun vaikuttaneita tekijöitä
Faktorer som påverkat den positiva försäljningsökningen

• Parantunut tuotetarjonta ja kuvastojen ilme

• Näkyvyys TV:ssä; yhteistyö Hobby Hall / Salatut Elämät

• Kaupan käynnistäminen Liettuassa 5.2. tavoitteiden mukaisesti

• Polkupyöräsesongin aikainen käynnistyminen lämpimien säiden vuoksi

• Ett förbättrat produktutbud och kataloglayout

• Synlighet i TV; Hobby Hall / Salatut Elämät-samarbete

• Handel inleddes i Litauen 5.2 enligt planerna

• Cykelsäsongen började tidigt pga. det varma vädret
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Verkkokaupan osuus edelleen selvästi kasvussa
Näthandelns andel ökar fortsättningsvis tydligt

• Verkkokauppa kasvoi Suomessa 25 %. Sen osuus etäkaupasta oli jo 53 %
(44 % vuonna 2006 )

• Verkkokauppa kasvoi Virossa 33 %. Sen osuus etäkaupasta oli 37 %
(30 % vuonna 2006)

• Verkkokauppa avattiin Latviassa lokakuussa 2006 ja Liettuassa helmikuussa 2007

• Näthandeln ökade med 25 % i Finland. Dess andel av distanshandeln var redan 53 %
(44 % år 2006)

• Näthandeln ökade med 33 % i Estland. Dess andel av distanshandeln var redan 37 %
(30 % år 2006)

• Näthandel öppnades i Lettland i oktober 2006 och i februari 2007 även i Litauen
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Verkkomyynnin osuus etäkaupasta
Näthandelns andel av distanshandeln

Suomi ja Viro
Finland och Estland

Kuponki- ja puhelintilaukset / Kupong- och telefonbeställningar

Verkkomyynti / Nätförsäljning
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Tulos parani selvästi
Resultatet förbättrades klart

• Liiketulos +1,5 Me, tulosparannus edelliseen vuoteen verrattuna 50 %
(1,0 Me vuonna 2006)

• Positiiviseen tuloskehitykseen ovat vaikuttaneet suhteellisen
myyntikatteen kasvu edelleen ja tehokas kulujen hallinta

• Rörelseresultatet +1,5 Me, en resultatförbättring på 50 % från fjolåret
(1,0 Me år 2006)

• Det relativa försäljningsbidragets fortsatta tillväxt samt en effektiv
kostnadskontroll har inverkat på den positiva resultatutvecklingen
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Hobby Hallin liikevoitto
Hobby Halls rörelsevinst
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Loppuvuoden näkymät
Utsikter för resten av året

• Uusi tietojärjestelmä otettiin käyttöön huhtikuussa. Kehitystyö jatkuu
kuitenkin edelleen

• Venäjän projekti etenee suunnitelmien mukaan. Toimintojen käynnistys
loppuvuonna 2007

• Verkkokaupan uudistus etenee ja käyttöönotto toteutuu elo-syyskuussa

• Muita kehittämistoimenpiteitä jatketaan edelleen

• Koko vuoden 2007 tulos tulee olemaan edellistä vuotta parempi

• Ett nytt datasystem togs i bruk i april. Utvecklingsarbetet fortsätter dock ännu

• Projektet i Ryssland framskrider som planerat. Verksamheten inleds i slutet
av år 2007

• Förnyelsen av näthandeln framskrider och ibruktagandet förverkligas i
augusti-september

• Fortsatta övriga utvecklingsåtgärder

• Resultatet för hela år 2007 kommer att vara bättre än året innan
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Esisopimus uusista toimitiloista
Föravtal om nya lokaliteter

Hobby Hall on solminut esisopimuksen toimitilan vuokraamisesta
Duetosta Käpylän aseman läheltä. Kohteen rakentaa YIT, ja aikataulun
mukaan se valmistuu elokuussa 2008

Hobby Hall har slutit ett föravtal om att hyra lokaliteter i Duetto nära
Kottby station. Projektet byggs av YIT och färdigställs enligt tidtabellen
i augusti 2008


