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Tammi – kesäkuu 
- Liikevaihto 120,8 (1-6 2010: 94,7) milj. euroa, k asvua 27,6 % 
- Liikevoitto 7,8 (7,7) milj. euroa, 6,5 % (8,2 %) liikevaihdosta 
- Voitto katsauskaudella 4,9 (5,9) milj. euroa 
- Tulos / osake 0,08 (0,10) euroa 
 
Huhti – kesäkuu 
- Liikevaihto 62,0 (Q2 2010: 53,9) milj. euroa, kas vua 15,2 % 
- Liikevoitto 4,2 (6,2) milj. euroa, 6,8 (11,6) % l iikevaihdosta 
- Voitto 2,8 (3,9) milj. euroa, 4,5 (7,3) % liikeva ihdosta 
- Tulos / osake 0,05 (0,07) euroa 
 
Vuoden 2010 liikevoitto sisältää toiselle neljännekselle kirjatun kiinteistön myyntivoiton 2,5 milj. 
euroa. Liikevoitto ilman kertaluontoista erää tammi-kesäkuussa 2010 oli 5,5 % ja huhti-kesäkuussa 
2010 7,0 % liikevaihdosta.  
 
Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti Scanfil EMS Oy:n ammattielektroniikka-asiakkaiden 
hyvällä tasolla pysynyt kysyntä.  
 
Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtaja Harri Takanen: 
”Sijoitustoiminnassa toinen vuosineljännes oli haastava, kun valtioiden velkahuolet painoivat 
laajalla rintamalla eri markkinoita selvästi alkuvuotta alhaisemmille tasoille. Sievi Capital Oyj:n 
defensiivinen sijoitusallokaatio suojasi kuitenkin osittain markkinalaskulta ja sen kokonaisvaikutus 
jäi tarkasteluaikavälillä suhteellisen vähäiseksi. Nokia Oyj:n ongelmat ja yhtiön osakkeen erittäin 
heikko kurssikehitys katsauskaudella ovat kuitenkin vaikuttaneet yksittäisenä sijoituksena 
sijoitustoiminnan IFRS:n mukaiseen tulokseen negatiivisesti vuoden alusta noin 1,6 MEUR. 
 
Sopimusvalmistustoimialalla Scanfil EMS Oy:n myynti ammattielektroniikka-asiakkaille kasvoi 
edelleen johtaen kokonaismyynnin kasvuun. Toisen vuosineljänneksen liiketulos kasvoi verrattuna 
kuluvan vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen. Osana Euroopan toimintojensa 
uudelleenorganisointia Scanfil EMS Oy päätti keskittää Suomen toiminnot Sieviin tämän vuoden 
kuluessa. Tarkoituksena on edelleen parantaa sopimusvalmistustoiminnan kustannustehokkuutta 
ja suorituskykyä.” 
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS 
 
Sievi Capital Oyj 
Pääomamarkkinoiden korjausliike käynnistyi toden teolla huhti-toukokuun vaihteessa. 
Kansainvälisten sijoittajien riskinottohalukkuus heikkeni erityisesti, koska Euroopassa jo pitkään 
vallinnut valtioiden velkaantumisen aiheuttama epävarmuus lisääntyi varsinkin Kreikan ja 
Portugalin osalta merkittävästi. Arvopaperimarkkinoiden poikkeuksellisen hyvä kehitys vuosien 
2008 – 09 finanssikriisin jälkeen tämän vuoden alkupuolelle asti johti myös merkittävään voittojen 
kotiuttamiseen, kun eri markkinaosapuolet arvioivat markkinoiden trendikäännöksen 
todennäköiseksi. Markkinoiden korjausliikettä vahvisti myös Yhdysvaltain keskuspankin FED:in 
päätös vetäytyä asteittain meneillään olleesta mittavasta elvytysohjelmastaan kesän aikana ja 
vähentää siten likviditeettiä markkinoilta. Lisäksi heikentyneet talousluvut eri puolilta maailmaa ja 
varsinkin Yhdysvalloista lisäsivät epäilyjä talouskasvun kestävyydestä toisella vuosineljänneksellä. 
Tarkasteluaikavälin aikana hermostuneilla markkinoilla heikoimmin tuottivat useimmat 
osakesijoitukset sekä riskipitoisimmat velkainstrumentit. 
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Osakkuusyhtiö Kitron ASA:n osavuosikatsaus julkistettiin 21.7.2011. Katsauksen mukaan Kitron 
ASA:n liiketoiminta on sujunut tyydyttävästi toisella neljänneksellä sekä edelliseen että vuoden 
takaiseen tarkastelujaksoon verrattuina. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 2,8 % 
vuoden takaiseen nähden. Toisen neljänneksen liikevoitto nousi korkeimmalle tasolle yli vuoteen 
lähinnä toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Toisen neljänneksen liikevoittoprosentti 
oli 3,2 %. Kuluvan vuoden liikevaihdon ennakoidaan asettuvan viime vuoden tasolle ja 
kannattavuuden parantuvan Ruotsissa tehtyjen rakennejärjestelyjen avulla. Kitron ASA:n toiminta 
USA:ssa käynnistettiin virallisesti toisella neljänneksellä ja Kiinan operaatio käynnistyy kolmannen 
neljänneksen kuluessa. Saksan operaatio on kehittynyt hyvin ja pienempiä tilauksia on 
tilauskirjassa lupaavasti. Kaikkien uusien toimintojen odotetaan kääntyvän voitollisiksi 2012 aikana. 
 
Osakkuusyhtiöistä Panphonics Oy:n ja iLOQ Oy:n liiketoiminnat ovat kehittyneet positiiviseen 
suuntaan ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja molemmat yhtiöt ovat ylittäneet asetetut 
myyntitavoitteet tarkastelujaksolla. Sen sijaan IonPhasE Oy:n liikevaihto ei ole kehittynyt 
ennusteiden mukaisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla ilmaantuneiden aikatauluviiveiden vuoksi. 
Asiakkaiden osoittama kiinnostus lopputuotteisiin ja hankeaktiviteetti ovat olleet kuitenkin hyvällä 
tasolla.  
 
Yhtiökokouksen 13.4.2011 tekemän päätöksen mukaisesti Scanfil Oyj:n nimi muuttui 16.5.2011 
Sievi Capital Oyj:ksi, englanniksi Sievi Capital plc. Sievi Capital Oyj:n kaupankäyntitunnus 
17.5.2011 alkaen on SCI1V. 
 
Scanfil EMS –alakonserni 
Kysynnän positiivinen kehitys sopimusvalmistusmarkkinoilla jatkui katsauskauden aikana. 
Liikevaihdon kasvu viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna oli  
27,6 %. Varsinkin ammattielektroniikka-asiakkaiden kysyntä pysyi korkealla tasolla myynnin 
kasvun ollessa lähes 45 % viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Ammattielektroniikka-
asiakkaiden osuus ensimmäisen vuosipuoliskon kokonaismyynnistä oli 58 % (51 % vastaavalla 
jaksolla vuonna 2010) ja tietoliikenneasiakkaiden osuus 42 % (49 %). 
 
Scanfil ESM Oy:n tavoitteena on hallitusti kasvattaa asiakasportfoliotaan siten, että yhtiön 
riippuvuus yhdestä toimialasta tai yksittäisestä asiakkaasta pienenee. Ammattielektroniikka-
asiakkaat ovat jo nyt usealta eri toimialalta ja yhtiö toimii aktiivisesti laajentaakseen 
asiakaskuntaansa edelleen mm. nopeasti kasvavalta energiatekniikan toimialalta. 
 
Yhtiön toimenpiteet varautumisessa Japanin luonnonkatastrofin aiheuttamiin 
elektroniikkakomponenttien saatavuusongelmiin onnistuivat hyvin. Komponenttien saatavuudella ei 
ollut juurikaan vaikutusta tuotantoon tai toimituksiin katsauskauden aikana. 
 
Scanfil EMS Oy kävi katsauskauden aikana yhteistoimintaneuvottelut, joiden lopputuloksen 
perusteella Scanfil EMS Oy:n hallitus päätti, että Vantaan tehdas suljetaan, Sievin tehtaan toiminta 
organisoidaan uudelleen ja konsernin hallinnon toiminnot sopeutetaan uutta tilannetta vastaavaksi.  
 
Vantaan tehtaan sulkemisen syynä on, että merkittävä osa tehtaan valmistamien tuotteiden 
kysynnästä keskittyy edullisemman kustannustason maiden tehtaille. Pääosa tehtaan tuotannosta 
siirtyy konsernin Kiinan tehtaille ja osa tuotannosta siirretään Sievin tehtaalle.  
 
Sievin tehtaan elektroniikkatuotanto siirtyy Suzhoun tehtaalle Kiinaan ja Pärnun tehtaalle Viroon. 
Sievin tehdas keskittyy ohutlevymekaniikan valmistukseen ja vaativien tuotteiden kokoonpanoon. 
 
Kiinassa Suzhoun tytäryhtiön toiminta uusissa toimitiloissa on käynnistynyt suunnitellusti. Uudet 
tilat ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi tehtaan tuotantoon ja tuotantokapasiteetti on tehokkaassa 
käytössä. Yhtiö on varmistanut häiriöttömän tuotannon ja turvannut sähkönsaannin hankkimalla 
riittävästi varavoimageneraattoreita.  
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Scanfil EMS Oy:n osakkuusyhtiön Greenpoint Oy:n tuotekehitys- ja markkinointityö 
päivittäistavaroiden impulssimyyntikonseptien osalta alkoi tuottaa tulosta katsauskauden lopulla. 
Uusien tuotteiden tilauksia saatiin kesäkuussa ja toimitukset alkavat kolmannella neljänneksellä.   
 
TALOUDELLINEN KEHITYS 
 
Sievi Capital –konserni 
Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 120,8 (94,7) milj. euroa, jossa on kasvua 27,6 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto jakaantui asiakkaiden sijainnin mukaan seuraavasti: 
Suomi 39 (32) %, muu Eurooppa 23 (25) %, Aasia 37 (41) %, USA 1 (1) % ja muut 1 (1) %. 
Kiinan tytäryhtiöiden osuus konsernin koko myynnistä oli katsauskaudella 43 % (44 %) sisältäen 
toimitukset konsernin muille tehtaille. 
 
Konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 7,8 (7,7) milj. euroa, joka on 6,5 (8,2) % liikevaihdosta. 
Vuoden 2010 liikevoitto sisältää kiinteistön myyntivoiton 2,5 milj. euroa, liikevoitto ilman 
kertaluontoista erää oli 5,5 % liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli 4,9 (5,9) milj. euroa. 
Osakekohtainen tulos oli 0,08 (0,10) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 6,6 (10,6) %. Sijoitetun 
pääoman tuoton heikkenemiseen on vaikuttanut sijoitusvarallisuuden kasvu vuoden 2010 lopulla 
nostetun 40 milj. euron luoton myötä sekä osakesijoitusten käypien arvojen alentuminen 
epävakaasta markkinatilanteesta johtuen.    
 
Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 62,0 (53,9) milj. euroa. Liikevoitto toisella kvartaalilla oli 
4,2 (6,2) milj. euroa, joka on 6,8 (11,6) % liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluontoista erää oli 
huhti-kesäkuussa 2010 3,8 milj. euroa ja 7,0 % liikevaihdosta. Kvartaalin voitto oli 2,8 (3,9) milj. 
euroa. 
 
Scanfil EMS –alakonserni 
Sopimusvalmistusliiketoiminnan liikevaihto kasvoi merkittävästi viime vuoden vastaavaan jaksoon 
verrattuna ja oli tammi-kesäkuussa 120,8 (94,7) milj. euroa. Myös liikevoitto kasvoi huomattavasti 
katsauskaudella ja oli 7,7 (4,7) milj. euroa, joka on 6,4 (5,0) % liikevaihdosta. Tulos oli 5,6 (2,8) 
milj. euroa, 4,7 (2,9) % liikevaihdosta. Scanfil EMS -alakonsernin kannattavuuden hyvään 
kehitykseen ovat vaikuttaneet toimintaprosessien kehitystoimenpiteet sekä liikevaihdon kasvu.  
 
Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,9 (10,9) %, omavaraisuusaste 43,3 (42,2) % ja 
nettovelkaantumisaste 31,9 (1,7) %. Sijoitetun pääoman tuotto on parantunut hyvän 
tuloskehityksen myötä. Nettovelkaantumisasteen muutos johtuu loppuvuodesta 2010 nostetusta 40 
milj. euron luotosta.  
 
Liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 62,0 (53,9) milj. euroa. Liikevoitto toisella kvartaalilla oli 4,2 (3,5) 
milj. euroa, joka on 6,7 (6,5) % liikevaihdosta. Kvartaalin voitto oli 3,0 (2,1) milj. euroa.  
 
Sijoitustoiminta 
Konsernin emoyhtiön Sievi Capital Oyj:n harjoittama sijoitustoiminta jaetaan finanssisijoituksiin ja 
pääomasijoituksiin. Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja –
kuluihin. 
Tammi-kesäkuussa finanssisijoitusten osinko- ja korkotuottoja sekä luovutusvoittoja kirjattiin 1,6 
(1,7) milj. euroa, realisoituneita luovutustappioita 0 (-0,6) milj. euroa ja käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvonmuutosta kirjattiin –2,2 (-0,5) milj. euroa, 
tulosvaikutteisesti yhteensä –0,5 (0,7) milj. euroa. Rahoitustuotot sisältävät Lännen Tehtaat Oyj:n 
osingon 0,5 milj. euroa.  
 
Huhti-kesäkuussa kirjattiin sijoitustoiminnan tuottoja 1,3 (1,1) milj. euroa, realisoituneita 
luovutustappioita 0 (-0,6) milj. euroa ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien 
rahoitusvarojen arvonmuutosta –1,8 (-1,1) milj. euroa, tulosvaikutteisesti yhteensä –0,5 (-0,6) milj. 
euroa.  
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Sievi Capital Oyj:n defensiivinen sijoitusallokaatio oli kesäkuun lopussa seuraava: 
finanssisijoitukset 64 % ja pääomasijoitukset 36 %. Finanssisijoitukset jakaantuivat ETF- ja 
osakesijoituksiin 14 % ja rahamarkkinasijoituksiin 50 %. Rahamarkkinasijoitukset jakaantuivat 
puolestaan seuraavasti; riskittömät korkosijoitukset 14 %, matalan riskin sijoitukset 19 % ja 
kohtuullisen riskin sijoitukset 67 %.   
 
Katsauskaudella ei tehty uusia pääomasijoituksia. Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista ja 
liikearvon poistoista oli –0,9 milj. euroa (sisältää Kitron ASA:n, iLOQ Oy:n, Panphonics Oy:n, 
IonPhasE Oy:n ja Greenpoint Oy:n tulokset ja liikearvon poistot 30.6.2011 saakka). 
Lännen Tehtaat Oyj, joka ei täytä osakkuusyhtiöiden määritelmää, arvostetaan käypään arvoon ja 
arvonmuutos ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli –1,3 milj. euroa ja se on kirjattu oman pääoman 
käyvän arvon rahastoon verovelalla oikaistuna, netto –1,0 milj. euroa.  
 
Sijoitustoiminnan tulos ennen veroja sisältäen kaikki finanssi- ja pääomasijoitukset oli tammi-
kesäkuussa yhteensä –1,4 (0,6) milj. euroa. 
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT 
 
Konsernin rahoitusasema on erittäin hyvä.  
Konsernitaseen loppusumma oli 241,0 (207,5) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 86,1 (49,4) milj. 
euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 46,1 (49,4) milj. euroa ja korollista 40,0 (0,0) milj. euroa. 
Omavaraisuusaste oli 64,3 (76,2) % ja nettovelkaantumisaste –24,6 (-47,4) %. 
 
Rahoitusvarat olivat 78,2 (74,9) milj. euroa. Rahoitusvaroista 25,8 (39,1) milj. euroa on 
pankkitileillä ja alle kolmen kuukauden talletuksissa. Lisäksi rahoitusvaroja on sijoitettu 52,4 (35,7) 
milj. euroa rahoitusinstrumentteihin, joita ovat pääasiassa joukkovelkakirjalainat, yritysten 
luottotodistukset, strukturoidut sijoitusinstrumentit sekä ETF- ja osakesijoitukset. Sijoitukset on 
IFRS:n arvostusperiaatteiden mukaan arvostettu käypään arvoon. Tammi-kesäkuun tulos ennen 
veroja sisältää sijoitusten käyvän arvon muutosta –2,2 (-0,5) milj. euroa, joka koostuu pääosin 
Nokia Oyj:n osakkeen arvon alentumisesta -1,6 milj. eurolla.  
 
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-kesäkuussa 6,5 (2,9) milj. euroa positiivinen. 
Käyttöpääoman muutos kaudella oli 0,9 (-1,6) milj. euroa. Investointien rahavirta –30,8 (0,0) milj. 
euroa koostuu pääosin emoyhtiön finanssisijoituksista. Rahoituksen rahavirta -6,9 (-18,9) milj. 
euroa sisältää osingonmaksun ja edellisenä vuonna lisäksi Viron tytäryhtiön lainan takaisinmaksun. 
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,5 (1,4) milj. euroa, joka on 1,2 (1,5) % liikevaihdosta. 
Poistot olivat 2,4 (2,5) milj. euroa. 
 
Laajassa tuloslaskelmassa muuntoeron muutos ensimmäisellä vuosipuoliskolla, -2,9 milj. euroa, 
johtuu pääosin Kiinan tytäryhtiöiden oman pääoman muuntamisesta euromääräiseksi. Kiinan 
valuutta renminbi on sidoksissa USA:n dollariin ja se on heikentynyt yli 5 % alkuvuoden aikana 
USA:n dollarin heikentymisen myötä. Valuuttakurssien vaihtelulla ei ole ollut merkittävää vaikutusta 
operatiivisen toiminnan tulokseen liiketoiminnan rakenteesta johtuen. 
 
HALLITUKSEN VALTUUDET 
 
Yhtiökokous valtuutti 13.4.2011 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan. 
 
Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai 
optiolainan liikkeelle laskemiseen. 
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OMAT OSAKKEET 
 
Sievi Capital Oyj:n omistuksessa oli 30.6.2011 yhteensä 2 983 831 kpl omia osakkeita ja ne 
edustivat 4,9 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä. 
Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut muutoksia omien osakkeiden määrässä. 
 
OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS 
 
Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 3,15 euroa ja alhaisin 2,39 euroa kauden 
päätöskurssin ollessa 2,48 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli 1 048 237 
kappaletta, mikä vastaa 1,7 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 30.6.2011 oli 
150,6 milj. euroa. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Sievi Capital -konsernin henkilöstö oli katsauskauden aikana keskimäärin 2 104 (1 924). Kauden 
lopussa yhtiön palveluksessa oli 2 102 (2 008) henkilöä, joista 423 (472) henkilöä työskenteli 
yhtiön kotimaan yksiköissä ja 1 679 (1 536) yhtiön ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa 
tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 30.6.2011 oli 80 % 
(76 %). 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Sievi Capital Oyj jatkaa vahvistetun sijoitusstrategian toteuttamista aktiivisen omistajuuden kautta. 
Epävarma taloustilanne ja markkinoiden notkahdus tarjoavat uusia mielenkiintoisia 
mahdollisuuksia yritysjärjestelyihin. Sievi Capital Oyj toimii aktiivisesti markkinoilla ja etsii uusia 
pääomasijoituskohteita sekä nykyisiltä että uusilta toimialoilta varmistaakseen sijoituksilleen hyvän 
tuoton ja liiketoiminnan kasvupotentiaalin.  
 
Yhtiön sopimusvalmistustoiminnan (Scanfil EMS Oy) kysyntänäkymä vuonna 2011 
ammattielektroniikka-asiakkaiden osalta on positiivinen. Tietoliikenneasiakkaiden kysynnän 
kehityksen ennakoiminen on epävarmempaa. Kokonaisuutena yhtiö arvioi edelleen 
sopimusvalmistustoiminnan myynnin kasvavan viime vuoden tasosta.  
 
Yhtiö arvioi vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan 2010 tasosta ja tuloksen olevan tyydyttävällä 
tasolla.  
 
LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Sijoitustoimintaan liittyvät merkittävimmät lähiajan riskit voivat toteutua, mikäli maailmantalouden 
käynnissä oleva elpyminen hidastuu tai valtioiden velkaongelmat kärjistyvät entisestään. 
Kansalaisten tyytymättömyys voi voimistua edelleen eri puolilla maailmaa ja aiheuttaa aivan uusia 
laajoja levottomuuksia. Raaka-aineiden ja elintarvikkeiden hintojen kohoaminen heikentävät 
maailmantalouden kasvunäkymiä, mikäli hinnat pysyvät keskimääräistä korkeammalla tasolla 
pidempään. Toisaalta elvytyksen jälkeisestä talouskasvun vauhdittumisesta ja kasvu-uralle 
pääsystä seuraa inflaatio-odotusten voimistuminen, mikä voi johtaa hallitsemattomasti kiihtyvään 
inflaatioon maailmanlaajuisesti. Inflaation kiihtymistä seuraava rahapolitiikan kiristys voi puolestaan 
nostaa korkotasoja merkittävästi monissa maissa. Lisäksi korkotaso voi nousta hallitsemattomasti, 
jos valtioiden velkakriisi eskaloituu pankkisektorille ja pankkien keskinäinen luottamus heikkenee. 
Näillä kaikilla vaihtoehdoilla olisi välittömiä vaikutuksia arvopaperimarkkinoille ja ne näkyisivät 
markkinavolatiliteetin nousuna. 
 
Sopimusvalmistustoiminnan lähiajan riskit liittyvät maailmantalouden kehitykseen. Talouden 
kasvun hidastuminen tai kääntyminen laskuun voivat heikentää sopimusvalmistusmarkkinoiden 
kehitystä ja vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon sekä tulokseen.  
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Muilta osin Sievi Capital Oyj:n liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön 
riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa 
sekä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. 
 
LAADINTAPERIAATTEET 
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti noudattaen 
samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä.  
 
Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista 
luvuista, joten laskemalla ne eivät aina täsmää.  
Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 

Konsernin tuloslaskelma           
milj. euroa 4 - 6 4 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 12 
  2011 2010 2011 2010 2010 
            
Liikevaihto 62,0 53,9 120,8 94,7 219,3 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 2,8 0,1 3,0 3,3 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen muutos 0,7 0,6 0,8 1,0 1,3 
Kulut -57,4 -49,6 -111,4 -88,5 -204,5 
Poistot -1,1 -1,3 -2,4 -2,5 -5,0 
Liikevoitto 4,2 6,2 7,8 7,7 14,4 
Rahoitustuotot ja -kulut -0,6 -1,0 -0,6 0,3 3,0 
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,3 -0,1 -0,9 -0,1 -2,0 
Voitto ennen veroja 3,3 5,2 6,3 8,0 15,4 
Tuloverot -0,5 -1,3 -1,4 -2,0 -4,5 
Tilikauden voitto 2,8 3,9 4,9 5,9 10,9 
            
Jakautuminen:           
emoyrityksen omistajille 2,8 3,9 4,9 5,9 10,9 
            
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta           
laskettu osakekohtainen tulos:           
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,05 0,07 0,08 0,10 0,19 
            
Yhtiöllä ei ole eriä jotka voisivat laimentaa osakekohtaista 
tulosta.         
            
            
Konsernin laaja tuloslaskelma 4 - 6 4 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 12 
milj. euroa 2011 2010 2011 2010 2010 
            
Tilikauden voitto 2,8 3,9 4,9 5,9 10,9 
Muut laajan tuloksen erät:           
Myytävissä olevat sijoitukset -1,5 -0,2 -1,0 0,4 0,7 
Muuntoerot -0,1 5,1 -2,9 8,1 5,5 
Tilikauden muut laajan tuloksen erät 
verojen jälkeen -1,6 5,0 -3,9 8,5 6,3 
Tilikauden laaja tulos yhteensä 1,2 8,9 1,0 14,4 17,2 
            
Jakautuminen:           
emoyrityksen omistajille 1,2 8,9 1,0 14,4 17,2 
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Konsernitase       
milj. euroa       
  30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010 
Varat       
        
Pitkäaikaiset varat       
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 32,8 31,3 34,5 
Liikearvo 2,4 2,4 2,4 
Muut aineettomat hyödykkeet 3,5 1,0 3,5 
Osuudet osakkuusyrityksissä 24,8 1,9 25,7 
Myytävissä olevat sijoitukset 8,2 11,2 9,5 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat 23,1 17,8 16,6 
Saamiset 0,8   0,2 
Laskennalliset verosaamiset 0,8 0,1 0,3 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 96,4 65,7 92,8 
        
Lyhytaikaiset varat       
Vaihto-omaisuus 36,2 34,5 36,8 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 53,0 50,1 53,6 
Ennakkomaksut 0,3 0,1 0,3 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat 29,3 18,0 7,7 
Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat 13,6 27,9 41,0 
Rahavarat 12,2 11,2 16,9 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 144,6 141,8 156,3 
        
Varat yhteensä 241,0 207,5 249,1 
        
Oma pääoma ja velat       
        
Oma pääoma       
Osakepääoma 15,2 15,2 15,2 
Ylikurssirahasto 16,1 16,1 16,1 
Omat osakkeet -8,9 -8,9 -8,9 
Muuntoerot 2,8 8,2 5,7 
Muut rahastot 5,8 5,9 6,2 
Kertyneet voittovarat 123,9 121,5 126,5 
Oma pääoma yhteensä 154,9 158,0 160,8 
     
Pitkäaikaiset velat       
Laskennalliset verovelat 0,6 0,8 1,1 
Varaukset 4,1 4,9 4,4 
Rahoitusvelat 35,6   35,6 
Muut velat 1,0   1,0 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 41,2 5,8 42,0 
        
Lyhytaikaiset velat       
Ostovelat ja muut velat 39,7 41,7 39,2 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verovelat 0,8 1,9 2,6 
Rahoitusvelat 4,4   4,4 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 44,9 43,7 46,3 
        
Velat yhteensä 86,1 49,4 88,3 
        
Oma pääoma ja velat yhteensä 241,0 207,5 249,1 
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Konsernin rahavirtalaskelma       
milj. euroa 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010 
        
Liiketoiminnan rahavirta        
Tilikauden voitto 4,9 5,9 10,9 
Oikaisut tilikauden voittoon 5,0 0,9 4,8 
Käyttöpääoman muutos 0,9 -1,6 -12,3 
Maksetut korot ja muut rahoituskulut  -0,5 -0,3 -0,4 
Saadut korot  0,2 0,3 0,5 
Maksetut verot -4,0 -2,3 -3,7 
Liiketoiminnan nettorahavirta 6,5 2,9 -0,3 
        
Investointien rahavirta       
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,3 -1,4 -9,0 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 7,5 7,6 
Investoinnit muihin sijoituksiin -33,8 -18,7 -25,8 
Luovutustulot muista sijoituksista 3,6 11,6 33,4 
Osakkuusyritysten hankinta     -24,1 
Myönnetyt lainat -0,6   -0,2 
Saadut korot investoinneista 0,3 0,5 1,0 
Saadut osingot investoinneista 1,0 0,5 1,1 
Investointien nettorahavirta -30,8 0,0 -15,9 
        
Rahoituksen rahavirta       
Lyhytaikaisten lainojen nostot     5,0 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut     -5,0 
Pitkäaikaisten lainojen nostot     40,0 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -12,0 -12,0 
Maksetut osingot -6,9 -6,9 -6,9 
Rahoituksen nettorahavirta -6,9 -18,9 21,1 
        
Rahavarojen muutos -31,2 -16,0 4,8 
        
Rahavarat 1.1. 57,9 51,2 51,2 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,9 3,9 1,9 
Rahavarat 30.6. 25,8 39,1 57,9 
 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista     
milj. euroa               
                
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
                
  Osake-  Ylikurssi- Omat  Muunto- Muut Kertyneet  Oma  
  pääoma rahasto osakkeet erot rahastot voittovarat  pääoma 
              yht. 
Oma pääoma               
1.1.2011 15,2 16,1 -8,9 5,7 6,2 126,5 160,8 
                
Laaja tulos       -2,9 -1,0 4,9 1,0 
                
Osingonjako           -6,9 -6,9 
Rahastosiirrot         0,5 -0,5 0 
                
Oma pääoma               
30.6.2011 15,2 16,1 -8,9 2,8 5,8 123,9 154,9 
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Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
                
  Osake-  Ylikurssi- Omat  Muunto- Muut Kertyneet  Oma  
  pääoma rahasto osakkeet erot rahastot voittovarat  pääoma 
              yht. 
Oma pääoma               
1.1.2010 15,2 16,1 -8,9 0,1 4,7 123,3 150,5 
                
Laaja tulos       8,1 0,4 5,9 14,4 
                
Osingonjako           -6,9 -6,9 
Rahastosiirrot         0,8 -0,8 0 
Osakepalkitseminen   0,0       0,0 
                
Oma pääoma               
30.6.2010 15,2 16,1 -8,9 8,2 5,9 121,5 158,0 
 
 
 

Konsernin tunnusluvut       
  1 - 6 1 - 6 1 - 12 
  2011 2010 2010 
        
Oman pääoman tuotto, % 6,2 7,7 7,0 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,6 10,6 8,7 
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 40,0   40,0 
Nettovelkaantumisaste, % -24,6 -47,4 -26,2 
Omavaraisuusaste, % 64,3 76,2 64,6 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 1,5 1,4 10,1 
% liikevaihdosta 1,2 1,5 4,6 
Henkilöstö keskimäärin 2 104 1 924 1 992 
Tulos / osake, euroa 0,08 0,10 0,19 
Oma pääoma / osake, euroa 2,68 2,74 2,78 
        
Osakkeiden lukumäärä tkpl       
kauden lopussa 60 714 60 714 60 714 
 - ilman omia osakkeita 57 730 57 730 57 730 
 - painotettu keskiarvo 57 730 57 730 57 730 
        
Yhtiöllä on 40 milj. euron laina, johon liittyen on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus, jolla  
SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu  
euromääräisiksi. Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset  
sekä koronmaksut valuutan- ja koronvaihteluita vastaan. 
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna oikeaa kuvaa  
tulevasta kehityksestä. 
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Segmenttitiedot       
milj. euroa 1 - 6 1 - 6 1 - 12 
  2011 2010 2010 
Liikevaihto       
Eurooppa 71,5 54,5 122,8 
Aasia 53,2 44,3 107,9 
Segmenttien välinen liikevaihto -3,9 -4,0 -11,4 
Yhteensä 120,8 94,7 219,3 
    
Liikevoitto       
Eurooppa 3,4 3,7 3,9 
Aasia 4,5 4,0 10,5 
Yhteensä 7,8 7,7 14,4 
    
Varat       
Eurooppa 73,3 69,1 76,8 
Aasia 72,9 75,8 69,6 
Liikearvo 2,4 2,4 2,4 
Sijoitustoiminnan varat 92,3 60,2 100,3 
Yhteensä 241,0 207,5 249,1 
        
Sijoitustoiminnan varoja ovat kaikki Sievi Capital Oyj:n rahoitusvarat ja pääomasijoitukset sisältäen konsernin 
osakkuusyhtiöt sekä tytäryhtiöiden yli 3kk talletukset, jotka luokitellaan sijoitusvaroiksi. Sijoitustoiminnan 
tulos ennen veroja oli -1,4 milj. euroa (0,6 milj. euroa vuonna 2010). 
 
Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset     
milj. euroa 1 - 6 1 - 6 1 - 12 
  2011 2010 2010 
        
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 34,5 31,1 31,1 
Lisäykset 1,2 1,4 7,3 
Vähennykset -0,2 -0,0 -0,1 
Poistot -2,2 -2,0 -4,5 
Muuntoerot -0,5 0,8 0,7 
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 32,8 31,3 34,5 
        
        

Konsernin vastuusitoumukset       
milj. euroa 1 - 6 1 - 6 1 - 12 
  2011 2010 2010 
        
Annetut kiinteistökiinnitykset 3,4 3,4 3,4 
Annetut yrityskiinnitykset 46,8 6,8 46,8 
Annetut takaukset 1,0 0,1 0,1 
Vuokravastuut 0 0,2 0,1 
        
        
Sievi Capital Oyj on antanut omavelkaisen takauksen tytäryhtiönsä Scanfil EMS Oy:n yrityskiinnitysten 
lisäksi sen 40 milj. euron lainan ja siitä johtuvien maksuvelvoitteiden maksamisesta. 
Sievi Capital Oyj on järjestänyt 4,5 milj. euron suuruisen pankkitakauksen Scanfil NV:n uudelleenjärjestelyyn 
liittyvien maksujen suorittamisen vakuudeksi. Scanfil NV:n taseeseen on kirjattu vastaava varaus.  
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Lähipiiritapahtumat       
        
Osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:lle on 2010 myönnetty 300.000 euron laina, josta on nostettu 200.000 euroa  
viime vuonna ja loput 100.000 euroa on nostettu helmikuussa 2011. Lainan eräpäivä on 30.6.2012 ja sen  
korko on 6 kk euribor + 2,5 %.  
Scanfil EMS -konsernin laskutus Greenpoint Oy:ltä tammi-kesäkuussa oli 39.579 euroa ja korkotuotto  
5.203 euroa.    
        
Osakkuusyhtiö IonPhasE Oy:lle on huhtikuussa 2011 annettu 150.000 euron omavelkainen takaus 
IonPhasE Oy:n pankkitakauslimiitille. 
Osakkuusyhtiö IonPhase Oy:lle on toukokuussa 2011 myönnetty 500.000 euron pääomalaina, jonka eräpäivä 
on 31.12.2012 ja korko 5 %. Vaihtovelkakirjalainan haltijalla on oikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita 
käyttämällä pääomalainan maksamatta olevaa pääomaa osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen.  
Korkotuotto tammi-kesäkuussa oli 2.549 euroa.      
        
Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat osakkuusyhtiöiden hallituksen 
jäseniä seuraavasti: 
Jorma J. Takanen, iLOQ Oy:n ja IonPhase Oy:n hallituksen jäsen 
Asa-Matti Lyytinen, Kitron ASA:n ja Panphonics Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Reijo Pöllä, Greenpoint Oy:n hallituksen jäsen 
Harri Takanen, Kitron ASA:n hallituksen jäsen 
Lisäksi Jorma J. Takanen on Lännen Tehtaat Oyj:n hallituksen jäsen. Yhtiö omistaa 8,6 % Lännen Tehtaat 
Oyj:n osakkeista.       
 
 

Lukuja neljännesvuosittain             
milj. euroa                 
                  
  Q2/11 Q1/11 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 
Liikevaihto 62,0 58,8 62,2 62,5 53,9 40,8 48,1 49,6 
Liikevoitto 4,2 3,7 3,2 3,5 6,2 1,5 2,6 4,2 
Liikevoitto, % 6,8 6,2 5,1 5,6 11,6 3,6 5,3 8,5 
Kauden tulos 2,8 2,1 1,6 3,2 3,9 2,0 2,7 3,8 
Tulos / osake, euroa 0,05 0,04 0,03 0,06 0,07 0,03 0,05 0,06 
 
 
 
SIEVI CAPITAL OYJ 
 
 
Harri Takanen 
Toimitusjohtaja 
 
 
Lisätiedot:  
Toimitusjohtaja Harri Takanen 
puh. +358 8 4882 111 
 
 
JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki 
                   Keskeiset tiedotusvälineet 
                   www.sievicapital.com 
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Sievi Capital -konserniin kuuluu sijoitus- ja emoyhtiö Sievi Capital Oyj sekä kansainvälinen 
tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistusta harjoittava alakonserni Scanfil 
EMS Oy.  Sijoitustoiminnan tavoitteena on hallinnoida yhtiön varoja tehokkaasti ja tuottavasti 
riskejä hajauttamalla ja etsimällä näillä toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia. 
 
Vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta Scanfil EMS Oy:llä on 35 vuoden kokemus. Yhtiö on 
järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville 
tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat 
matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, 
hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, 
peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa 
ja Suomessa. 
 
Sievi Capital -konsernin osakkuusyhtiöt: 
Kitron ASA  (KIT) (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 32,96 %) on norjalainen pörssinoteerattu 
sopimusvalmistaja, joka toimii viidellä eri asiakassegmentillä, joita ovat meri- ja öljyteollisuus, 
perusteollisuus, puolustusvälineteollisuus, sairaala- ja terveydenhuoltolaiteteollisuus sekä data- ja 
telekommunikaatioteollisuus. Kitronilla on tehtaita ja tuotantoa Norjan ohella, Ruotsissa, 
Liettuassa, Saksassa, Kiinassa ja vuoden 2011 alusta myös Yhdysvalloissa. Kitron ASA:n 
liikevaihto vuonna 2010 oli 1 643,9 milj. Norjan kruunua (n. 204,8 milj. euroa). www.kitron.com 
 
Greenpoint Oy  (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden 
impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja –laitteita sekä 
tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman 
kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy 
palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä 
sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi 
 
iLOQ Oy  (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 23 %) kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia, 
korkean turvallisuustason elektronisia ja paristovapaita lukitusratkaisuja, jotka yhdistävät 
nykyaikaisen mekatroniikan sekä tietoliikenne- ja ohjelmistoteknologian. iLOQ Oy:n kehittämän 
iLOQ S10 tuotekonseptin toimivuus ja sen tuottama asiakaslisäarvo on todistettu hyväksi 
saavuttamalla merkittävää kasvua ja asiakkuuksia Suomen lukkomarkkinassa. Yhtiö on rakentanut 
kasvukeskukset ja isoimmat kaupungit kattavan jälleenmyyjäverkoston Suomeen. www.iloq.fi 
 
IonPhasE Oy  (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 40 %) kehittää ja valmistaa korkealuokkaisia 
puolijohtavia polymeerejä, jotka auttavat hallitsemaan muovituotteiden staattista pintasähköisyyttä. 
IonPhasE:n tuotteita hyödynnetään eri teollisuuden aloilla kuten kemian-, auto- ja 
tietoliikenneteollisuudessa sekä kuluttajaelektroniikassa. Patentoituun omaan teknologiaan 
perustuen IonPhasE valmistaa IonPhasE IPE polymeerejä. www.ionphase.fi 
 
Panphonics Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 40 %) on johtava suuntaavaan 
ääniteknologiaan perustuvien tuotteiden valmistaja. Panphonics valmistaa omaan patentoituun 
suuntaavan äänentoiston teknologiaan perustuvia ratkaisuja akustisesti vaativiin sovellutuksiin. 
Yhtiön SoundShower -kaiutinratkaisuja käytettään mm. pankeissa, kauppapaikkakohtaisissa 
mainosjärjestelmissä, informaatiokioskeissa ja toimistoissa. Panphonics toimii myös 
tasoääniteknologian komponenttivalmistajana ja teknologialisensioijana toisille teollisille 
valmistajille. www.panphonics.com 
 
 
Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä 
pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, 
epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Sievi Capital Oyj:n 
toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden 
tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa 
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ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset voivat sisältää 
sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai 
muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole 
mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa 
Sievi Capital Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen 
ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen 
sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä 
pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä 
pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, 
täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin 
edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta 
tai muissa tilanteissa. 
 


