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MUUTOS RAPORTOINTITAVASSA JA SIEVI CAPITAL OYJ:N TA LOUDELLINEN INFORMAATIO SEKÄ 
YHTIÖKOKOUS VUONNA 2013  
 
Sievi Capital Oyj:n hallitus on päättänyt julkaista  vuonna 2013 
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 c §:n mukaiset joh don osavuotiset selvitykset 
vuoden kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta julkistet tavien osavuosikatsausten 
sijaan.  
 
Päätöstä tehtäessä Sievi Capital Oyj:n markkina-arv o on alle 75 miljoonaa euroa, 
joten valtiovarainministeriön asetuksessa määritell yt edellytykset johdon 
osavuotisen selvityksen antamiselle osavuosikatsauk sen sijasta täyttyvät.  
 
Sievi Capital Oyj julkaisee joulukuun 2012 substans silaskelman 21.1.2013 ja 
vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteen tiistaina 26.2.20 13. Vuoden 2012 vuosikertomus 
sisältäen tilinpäätöksen julkaistaan maaliskuussa 2 013 viikolla 11. 
 
Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetää n torstaina 18.4.2013 yhtiön 
pääkonttorissa, Yritystie 6, Sievi. Osakkeenomistaj an mahdollinen pyyntö saada 
vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2013 käs iteltäväksi tulee toimittaa 
kirjallisesti Sievi Capital Oyj:n hallitukselle vii meistään maanantaina 
18.2.2013 osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Hallitus,  Yritystie 6, 85410 Sievi. 
 
Vuonna 2013 Sievi Capital Oyj julkistaa johdon osav uotiset selvitykset ja 
osavuosikatsauksen seuraavasti: 
 
- Johdon osavuotinen selvitys maanantaina 29.4.2013  
- Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2012 tiistaina 6.8.20 13 
- Johdon osavuotinen selvitys torstaina 31.10.2013 
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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) (omistusosuus 32,96 %) on norjalai nen pörssinoteerattu 
sopimusvalmistaja, joka toimii viidellä eri asiakas segmentillä, joita ovat meri- 
ja öljyteollisuus, perusteollisuus, puolustusväline teollisuus, sairaala- ja 
terveydenhuoltolaiteteollisuus sekä data- ja teleko mmunikaatioteollisuus. 
Kitronilla on tehtaita ja tuotantoa Norjan ohella, Ruotsissa, Liettuassa, 



Saksassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Kitron ASA:n liikevaihto vuonna 2011 oli 1 
656,1 milj. NOK (Norjan kruunua)(n. 213,6 milj. eur oa).www.kitron.com 
 
iLOQ Oy (omistusosuus 23 %) kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia,  
patentoituja, korkean turvallisuustason elektronisi a ja paristovapaita 
lukitusratkaisuja, jotka yhdistävät nykyaikaisen me katroniikan sekä 
tietoliikenne- ja ohjelmistoteknologian. iLOQ S10-t uoteryhmän asiakaslisäarvo on 
todistettu hyväksi ja yhtiö on saavuttanut merkittä vän markkina-aseman 
Pohjoismaissa sekä positiivisen vastaanoton Keski-e uroopassa. Markkinointi 
Keski-Euroopan markkinoille kehitetyllä DIN-standar din mukaisella lukkosylinteri 
-ratkaisulla on käynnistetty Saksassa ja Alankomais sa.www.iloq.fi 
 
IonPhasE Oy (omistusosuus 35,75 %) kehittää ja valm istaa korkealuokkaisia 
puolijohtavia polymeerejä, jotka auttavat hallitsem aan muovituotteiden 
staattista pintasähköisyyttä. IonPhasE:n tuotteita hyödynnetään eri teollisuuden 
aloilla kuten kemian-, auto- ja tietoliikenneteolli suudessa sekä 
kuluttajaelektroniikassa. Patentoituun omaan teknol ogiaan perustuen IonPhasE 
valmistaa IonPhasE IPE-polymeerejä.www.ionphase.fi 
 
Panphonics Oy (omistusosuus 40 %) on johtava suunta avaan ääniteknologiaan 
perustuvien tuotteiden valmistaja. Panphonics valmi staa omaan patentoituun 
suuntaavan äänentoiston teknologiaan perustuvia rat kaisuja akustisesti vaativiin 
sovellutuksiin. Yhtiön SoundShower -kaiutinratkaisu ja käytettään mm. pankeissa, 
kauppapaikkakohtaisissa mainosjärjestelmissä, infor maatiokioskeissa ja 
toimistoissa. Lisäksi Panphonics on tasoääniteknolo gian komponenttivalmistaja. 
www.panphonics.com 
 
Osakkusyhtiöiden ohella Sievi Capital Oyj:n omistus osuus Lännen Tehtaat Oyj:stä 
on 8,6 %. Lännen tehtaat on elintarviketeollisuusyh tiö, jonka osakkeet on 
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liik etoiminta-alueita ovat 
pakasteliiketoiminta, kalaliiketoiminta sekä vilja-  ja öljykasviliiketoiminta. 
Lännen Tehtaat toimii pohjoisen Itämeren alueella. www.lannen.fi 


