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SIEVI CAPITAL OYJ:N JA SCANFIL OYJ:N OSAKKEIDEN HAN KINTAMENON 
MÄÄRITTÄMINEN SUOMALAISESSA VEROTUKSESSA 

Sievi Capital Oyj:n osittaisjakautumisessa 1.1.2012  syntyneen uuden 
yhtiön  Scanfil Oyj:n osakkeet ovat olleet julkisen  kaupankäynnin 
kohteena 2.1.2012 alkaen NASDAQ OMX Helsinki Oy:n p äälistalla. 
Jakautumisvastikkeena Sievi Capital Oyj:n osakkeeno mistajat saivat 
Scanfil Oyj:n osakkeita osakeomistuksensa suhteessa  siten, että 
kutakin Sievi Capital Oyj:n osaketta vastaan annett iin yksi (1) 
Scanfil Oyj:n osake. 

EVL 52c § 5 momentin mukaan vastaanottavan yhtiön o sakkeiden 
hankintamenoksi katsotaan se osa jakautuvan yhtiön osakkeiden 
hankintamenosta, joka vastaa vastaanottavalle yhtiö lle siirtynyttä 
osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. Ositta isjakautumisessa 
jakautuneen yhtiön osakkeiden hankintamenoksi katso taan se osa 
jakautuvan yhtiön osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa sille 
jäänyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudest a. 

Nettovarallisuudella tarkoitetaan EVL 52c § 4 momen tin mukaan yhtiön 
varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1 142/2005) 2 
luvussa tarkoitettua nettovarallisuutta jakautumisa jankohtana. 

Sievi Capital Oyj:n osakkeen hankintameno on edellä  mainitulla 
perusteella 69,1% jakautuneen Sievi Capital Oyj:n a lkuperäisestä 
hankintamenosta. Vastaavasti Scanfil Oyj:n osakkeen  hankintameno on 
30,9% Sievi Capital Oyj:n alkuperäisestä hankintame nosta. 

Hankintamenoa sovelletaan, kun lasketaan osakkeiden  luovutuksesta 
syntynyttä luovutusvoittoa ja/tai –tappiota verotuk sen perusteeksi 
Suomessa. 
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Sievi Capital -konserni on sijoitusyhtiö, jonka tav oitteena on 
hallinnoida yhtiön varoja tehokkaasti ja tuottavast i riskejä 
hajauttamalla ja etsimällä näillä toimenpiteillä uu sia 
kasvumahdollisuuksia. 

Sievi Capital -konsernin osakkuusyhtiöt: 

Kitron ASA (KIT) (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 32,96 %) on 
norjalainen pörssinoteerattu sopimusvalmistaja, jok a toimii viidellä 
eri asiakassegmentillä, joita ovat meri- ja öljyteo llisuus, 
perusteollisuus, puolustusvälineteollisuus, sairaal a- ja 
terveydenhuoltolaiteteollisuus sekä data- ja 
telekommunikaatioteollisuus. Kitronilla on tehtaita  ja tuotantoa 
Norjan ohella, Ruotsissa, Liettuassa, Saksassa, Kii nassa ja  
Yhdysvalloissa. Kitron ASA:n liikevaihto vuonna 201 1 oli 1 656,1 
milj. Norjan kruunua (n. 213,6 milj. euroa). www.ki tron.com 

iLOQ Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 23 %) keh ittää, valmistaa 
ja markkinoi innovatiivisia, korkean turvallisuusta son elektronisia 
ja paristovapaita lukitusratkaisuja, jotka yhdistäv ät nykyaikaisen 
mekatroniikan sekä tietoliikenne- ja ohjelmistotekn ologian. iLOQ 
Oy:n kehittämän iLOQ S10 tuotekonseptin toimivuus j a sen tuottama 
asiakaslisäarvo on todistettu hyväksi saavuttamalla  merkittävää 
kasvua ja asiakkuuksia Suomen lukkomarkkinassa. Yht iö on rakentanut 
kasvukeskukset ja isoimmat kaupungit kattavan jälle enmyyjäverkoston 
Suomeen. www.iloq.fi 

IonPhasE Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 39,15  %) kehittää ja 
valmistaa korkealuokkaisia puolijohtavia polymeerej ä, jotka auttavat 
hallitsemaan muovituotteiden staattista pintasähköi syyttä. 
IonPhasE:n tuotteita hyödynnetään eri teollisuuden aloilla kuten 
kemian-, auto- ja tietoliikenneteollisuudessa sekä 
kuluttajaelektroniikassa. Patentoituun omaan teknol ogiaan perustuen 
IonPhasE valmistaa IonPhasE IPE polymeerejä. 

Lisäksi Sievi Capital Oyj:n omistusosuus Lännen Teh taat Oyj:stä on 
8,6 %.Lännen tehtaat on elintarviketeollisuusyhtiö,  jonka osakkeet 
on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin l iiketoiminta-
alueita ovat pakasteliiketoiminta, kalaliiketoimint a sekä vilja- ja 
öljykasviliiketoiminta. Lännen Tehtaat toimii pohjo isen Itämeren 
alueella. www.lannen.fi 

 


