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VÄLIMIESOIKEUS TUOMITSI OJALA-YHTYMÄ OY:N JA SEN OM ISTAJAT MAKSAMAAN KAHDEN 
MILJ. EURON KORVAUKSET SIEVI CAPITAL OYJ:LLE JA SCA NFIL EMS OY:LLE  

Välimiesoikeus on 29.2.2012 antamallaan päätöksellä  tuominnut Ojala-Yhtymä 
Oy:n ja sen omistajat (”Ojala”) maksamaan Sievi Cap ital Oyj:lle ja Scanfil 
Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:lle yhteensä kahden  (2) milj. euron 
korvauksen korkoineen sekä korvaamaan yhtiöiden oik eudenkäyntikulut asiassa 
täysimääräisesti. Lisäksi Ojala velvoitettiin yksin  suorittamaan 
välimiesoikeuden kulut ja palkkiot. Korvaus jakaant uu oikeudenkäyntikulujen 

jälkeen tasan Sievi Capital Oyj:n ja Scanfil EMS Oy :n kesken. 
Välimiesoikeus vahvisti tuomiossaan Sievi Capital O yj:n ja Scanfil EMS Oy:n 

kaikki vaatimukset ja kannan, jonka mukaan Ojalalla  ei ollut oikeutta 
jättää toteuttamatta sovittua sulautumista. Välimie soikeuden päätös on 

lopullinen. Samalla välimiesoikeus on hylännyt Ojal an Sievi Capital Oyj:tä 
ja Scanfil EMS Oy:tä vastaan nostaman vastakanteen kaikilta osin. 

Sievi Capital Oyj kirjaa korvauksen tulosvaikutteis esti ensimmäiselle 
neljännekselle.  

Aiemmin Sievi Capital Oyj tiedotti 25.3.2011, että Ojalan yhtiökokous oli 
päättänyt olla toteuttamatta tuolloin Sievi Capital  Oyj:n ja nykyisin 
Scanfil Oyj:n tytäryhtiön Scanfil EMS Oy:n ja Ojala n välistä sulautumista. 

Sievi Capital Oyj ja Scanfil EMS Oy katsoivat, että  1.11.2010 
allekirjoitettu sulautumissopimus oli sitova ja vel voitti osapuolia 

toteuttamaan sulautumisen sulautumissopimuksessa so vituin ehdoin. Ojala 
ilmoitti yksipuolisesti yhtiökokouksensa päätöksest ä olla toteuttamatta 

sulautumista. Scanfil EMS Oy toteutti osaltaan kaik ki sulautumissopimuksen 
edellyttämät toimenpiteet. 

Sievi Capital Oyj ja Scanfil EMS Oy päättivät 27.4. 2011 tiedotetun 
mukaisesti käynnistää välimiesmenettelyn Ojalaa ja sen osakkeenomistajia 

vastaan ja vaativat näiltä sulautumissopimukseen pe rustuen kahden miljoonan 
euron (2.000.000) suuruista korvausta sekä oikeuden käynti- että 

välimiesoikeuden kuluja ja palkkioita. 

Sievi Capital Oyj tiedotti 16.11.2011, että Ojala j a sen omistajat olivat 
nostaneet vastakanteen jossa Ojala vaatii kahden mi ljoonan euron 
(2.000.000) suuruista korvausta sekä oikeudenkäynti - että välimiesoikeuden 
kuluja ja palkkioita. 
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Sievi Capital -konserni on sijoitusyhtiö, jonka tav oitteena on hallinnoida 
yhtiön varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä ha jauttamalla ja etsimällä 
näillä toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia. 

Sievi Capital -konsernin osakkuusyhtiöt: 

Kitron ASA (KIT) (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 32,96 %) on norjalainen 
pörssinoteerattu sopimusvalmistaja, joka toimii vii dellä eri 
asiakassegmentillä, joita ovat meri- ja öljyteollis uus, perusteollisuus, 
puolustusvälineteollisuus, sairaala- ja terveydenhu oltolaiteteollisuus 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.kitron.c om 

iLOQ Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 23 %) keh ittää, valmistaa ja 
markkinoi innovatiivisia, korkean turvallisuustason  elektronisia ja 
paristovapaita lukitusratkaisuja, jotka yhdistävät nykyaikaisen 

mekatroniikan sekä tietoliikenne- ja ohjelmistotekn ologian. iLOQ Oy:n 
kehittämän iLOQ S10 tuotekonseptin toimivuus ja sen  tuottama 

asiakaslisäarvo on todistettu hyväksi saavuttamalla  merkittävää kasvua ja 
asiakkuuksia Suomen lukkomarkkinassa. Yhtiö on rake ntanut kasvukeskukset ja 

isoimmat kaupungit kattavan jälleenmyyjäverkoston S uomeen. 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 kut en kemian-, auto- ja 
tietoliikenneteollisuudessa sekä kuluttajaelektroni ikassa. Patentoituun 

omaan teknologiaan perustuen IonPhasE valmistaa Ion PhasE 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 liiketoiminta -alueita ovat 
pakasteliiketoiminta, kalaliiketoiminta sekä vilja-  ja 
öljykasviliiketoiminta. Lännen Tehtaat toimii pohjo isen Itämeren alueella. 
www.lannen.fi 

 


