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SIEVI CAPITAL OYJ:N VUOSIKERTOMUS, TILINPÄÄTÖS SEKÄ  SELVITYS HALLINTO- JA 
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JULKAISTU  
 
Sievi Capital Oyj:n vuoden 2011 vuosikertomus, joka  sisältää tilinpäätöksen sekä 
selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuode lta 2011 on julkaistu tämän 
pörssitiedotteen liitteenä sekä Sievi Capital Oyj:n  verkkosivuilla osoitteessa 
www.sievicapital.com Sijoittajat -osiossa sekä suom eksi että englanniksi.  
 
Sievi Capital Oyj ei painata 2011 vuosikertomusta e rikseen jaettavaksi. 
Vuosikertomuksen tai sen osia voi tulostaa pdf -muo dossa vuosikertomussivuilta.  
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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 öljyteollisuus, perusteollisuus , puolustusvälineteollisuus, 
sairaala- ja terveydenhuoltolaiteteollisuus sekä da ta- ja 
telekommunikaatioteollisuus. Kitronilla on tehtaita  ja tuotantoa Norjan ohella, 
Ruotsissa, Liettuassa, Saksassa, Kiinassa ja  Yhdys valloissa. Kitron ASA:n 
liikevaihto vuonna 2011 oli 1 656,1 milj. Norjan kr uunua (n. 213,6 milj. euroa). 
www.kitron.com 
 
iLOQ Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 23 %) keh ittää, valmistaa ja markkinoi 
innovatiivisia, korkean turvallisuustason elektroni sia ja paristovapaita 
lukitusratkaisuja, jotka yhdistävät nykyaikaisen me katroniikan sekä 
tietoliikenne- ja ohjelmistoteknologian. iLOQ Oy:n kehittämän iLOQ S10 
tuotekonseptin toimivuus ja sen tuottama asiakaslis äarvo on todistettu hyväksi 
saavuttamalla merkittävää kasvua ja asiakkuuksia Su omen lukkomarkkinassa. Yhtiö 
on rakentanut kasvukeskukset ja isoimmat kaupungit kattavan 
jälleenmyyjäverkoston Suomeen. www.iloq.fi 
 
IonPhasE Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 39,15  %) kehittää ja valmistaa 
korkealuokkaisia puolijohtavia polymeerejä, jotka a uttavat hallitsemaan 
muovituotteiden staattista pintasähköisyyttä. IonPh asE:n tuotteita hyödynnetään 
eri teollisuuden aloilla kuten kemian-, auto- ja ti etoliikenneteollisuudessa 
sekä kuluttajaelektroniikassa. Patentoituun omaan t eknologiaan 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 liiketoiminta-alueit a ovat pakasteliiketoiminta, 
kalaliiketoiminta sekä vilja- ja öljykasviliiketoim inta. Lännen Tehtaat toimii 
pohjoisen Itämeren alueella. www.lannen.fi 
 



 
Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkem ykset: Tietyt toteamukset 
tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, jo ihin 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 tulevais uuden tuloksista, 
suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu 
tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedot teeseen sisältyvät 
ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, 
”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskot aan”, tai muuta vastaavaa 
terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoi ttain, eikä yhtiön johdolla 
ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitek ijöitä tai sitä, miten nämä 
tekijät voivat vaikuttaa Sievi Capital Oyj:n toteut uvan tuloksen, suoritusten ja 
saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemy ksissä mainituista. Nämä 
riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen s ijoittajien ei tulisi liikaa 
luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten enn akointina. 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 tulevaisu uden tapahtumien pohjalta tai 
muissa tilanteissa. 
 


