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Tammi - kesäkuu 
 
- Tulos katsauskaudella oli 0,2 (1,4) milj. euroa. 
- Tulos / osake oli 0,0 (0,02) euroa. 
- Osinkoa ei jaettu. 
- Substanssiarvo kesäkuun lopussa oli 1,58 (1,52) e uroa osakkeelta ja muutos 
vuoden alusta –1,1 %. 
 
Edellisen vuoden vastaavan tarkastelukauden vertail uluvut on esitetty suluissa 
osavuosikatsauksen selostusosassa. 
 
Sievi Capital Oyj ei ole antanut tulosohjeistusta v uodelle 2013. 
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia . 
 
Hakemus pääomanpalautuksesta, yhteensä 0,06 euroa k utakin ulkona olevaa osaketta 
kohden, yhteensä 3.463.826,34 euroa on vireillä ja yhtiö on toteuttanut 
tarvittavat toimenpiteet pääoman palauttamiseksi. V iranomaisten hyväksyntää 
pääomanpalautukselle odotetaan syyskuun alussa ja v arojenjaon arvioidaan 
tapahtuvan aikaisintaan syyskuussa 2013.  
 
Sijoitusten käyvät arvot nousivat hieman tammi-touk okuussa vuodenvaihteen 
tasolta. Riskinottohalu markkinoilla jatkoi selväst i nousuaan katsauskaudella, 
mutta aivan katsauskauden lopussa markkinoilla tapa htui käänne huonompaan 
suuntaan. Kesäkuu oli huono kuukausi osakemarkkinoi lla ja varsinkin kehittyvillä 
markkinoilla koettiin selvä korjausliike alaspäin. Merkittävimpänä syynä Kiinan 
huonot talousluvut ja odotuksia heikommat näkymät. Velkakriisin kehitys ohjaa 
pääomavirtoja ja epävarmuus heijastuu voimakkaasti markkinahinnoitteluun. 
Poikkeuksellisten hintavaihteluiden mahdollisuus on  korostunut myös 
lähitulevaisuudessa.  
 
Katsauskaudella maksettiin sovitut lainaerät IonPha sE Oy:n 
vaihtovelkakirjalainasta sekä osallistuttiin iLOQ O y:n osakeantiin. Lisäksi 
Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeita hankittiin li sää. Finanssisijoituksia 
toteutettiin sijoituspolitiikan mukaisesti ja katsa uskauden ensimmäisellä 
puoliskolla uusissa sijoituksissa painotettiin kork osijoituksia sekä valikoituja 
osinko-osakkeita. Katsauskauden jälkimmäisellä puol iskolla finanssisijoituksia 
myytiin nettomääräisesti. Sievi Capital Oyj:n finan ssisijoitukset painottuvat 
korkoinstrumentteihin ja katsauskaudella saadut kor ko- ja osinkotuotot olivat 
ennakoidun suuruiset.  
 
Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtaja Harri Takanen: 
 
 
”Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sievi Capital Oyj o n lisännyt omistuksiaan 
Apetit Oyj:ssä ja Efore Oyj:ssä. Lisäksi olemme osa llistuneet iLoq Oy:n 
osakeantiin. Sievi Capitalin osaamisen hyödyntämine n aktiivisen omistuksen 
kautta tarjoaa näkemykseni mukaan paremman tuottopo tentiaalin Sievi Capitalin 
sijoituksille. Näkymä nyt valituissa sijoituskohtei ssa on mielenkiintoinen. 
Esimerkiksi iLoq on onnistunut saavuttamaan merkitt ävän markkina-aseman Suomessa 
ja kehittämään suunnitelmallisesti toimintaansa val ituilla vientimarkkinoilla. 
iLoq on erinomainen yhdistelmä innovaatiota ja oper atiivista tehokkuutta. 
Alhaisten korkojen ja tästä seuraavan finanssisijoi tusten matalan tuottotason 
aikana Sievi Capital keskittyy hakemaan todellista lisäarvoa menestyksellisen 
liiketoiminnan kautta.” 
 
  



SIJOITUSTOIMINNAN KEHITYS 
 
Vuoden ensimmäisen neljänneksen markkinaoptimismi v aihtui toisen neljänneksen 
lopussa pessimismiksi, koska euroalueen ongelmien r atkaiseminen on hyvin 
haasteellista ja Yhdysvaltojen finanssipolitiikan k iristäminen saattaa 
käynnistyä ennakoitua nopeammin. Lisäksi maailmanta louden kasvunäkymät 
heikkenivät jälleen, varsinkin Kiinassa. Velkakriis in vaikutukset aiheuttavat 
edelleen merkittävää epävarmuutta sijoitusmarkkinoi lla eikä nopeaa ratkaisua 
tilanteen korjaamiseksi ole löydettävissä. 
 
Katsauskauden aikana riskinottohalu nousi osakemark kinoilla tasaisesti, mutta 
kesäkuussa se kääntyi selvään laskuun. Parhaimmilla an toukokuussa HEX 25 –
indeksissä saavutettiin yli 11 % tuotto vuoden alku un verrattuna, mutta 
kuukauden lopussa oltiin enää noin 0,5 % vuoden alu n yläpuolella. Kehitys oli 
samansuuntainen lähes kaikilla osakemarkkinoilla ja  esimerkiksi Eurostoxx 600 
oli kesäkuun lopussa takaisin vuoden alun tasolla. Kehittyvillä markkinoilla 
kesäkuun korjausliike oli kuitenkin kaikkein rajuin  ja siellä päädyttiin 
pääsääntöisesti vuoden alkua matalammille tasoille.  High yield -yrityslainojen 
luottoriskilisät levenivät markkinahermoilun mukana  katsauskauden lopussa ja 
lyhyissä sekä pitkissä markkinakoroissa nähtiin hie noista nousua alimmilta 
tasoilta. Valuuttamarkkinoilla kehittyvien markkino iden päävaluutat heikkenivät 
euroon nähden katsauskauden aikana.  
 
Katsauskaudella lisättiin pääomasijoituksia jo salk ussa oleviin kohteisiin. 
Finanssisijoituksia myytiin nettomääräisesti toisel la vuosineljänneksellä ja 
uusia sijoituksia tehtiin harkitusti sekä ensimmäis tä neljännestä vähemmän.  
 
SIEVI CAPITAL OYJ:N SIJOITUSTOIMINNAN TULOS 
 
Sievi Capital -konsernin liikevoitto tammi-kesäkuus sa oli -0,3 (0,9) milj. euroa 
ja katsauskauden tulos oli 0,2 (1,4) milj. euroa. V iime vuonna vastaavan 
tarkastelukauden tulos sisälsi 1,1 milj. euron kert aluontoisen erän Sievi 
Capital Oyj:n osuudesta Ojala-Yhtymä Oy:n maksamast a korvauksesta. 
Osakekohtainen tulos oli 0,0 (0,02) euroa ja sijoit etun pääoman tuotto 0,1 (4,4) 
%. Tammi-kesäkuussa finanssisijoitusten korko- ja o sinkotuottoja sekä 
luovutusvoittoja kirjattiin 1,5 (1,8) milj. euroa j a rahoituskuluja 0,0 (0,0) 
milj. euroa. Realisoituneita luovutustappioita ei s yntynyt ja käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavien sijoitusvarojen ar vonmuutosta kirjattiin -0,9 
(0,1) milj. euroa. Yhteensä tulosvaikutteisesti 0,6  (1,9) milj. euroa. Konsernin 
osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista ja liikearvon po istoista oli –0,3 (-0,9) 
milj. euroa. 
 
SIEVI CAPITAL OYJ:N SIJOITUKSET 
 
Sievi Capital Oyj:n sijoitustoiminta jakaantuu fina nssisijoituksiin ja 
pääomasijoituksiin. Sijoitustoiminnan tuotot ja kul ut kirjataan tuloslaskelman 
rahoitustuottoihin ja –kuluihin. Koko sijoitussalku n jakauma katsauskauden 
lopussa oli hankintahinnoilla laskettuna: rahamarkk inasijoitukset 41%(50%), ETF- 
ja osakesijoitukset 15%(14%) ja pääomasijoitukset 4 4%(36%).  
 
Sijoitusvaroilla tarkoitetaan likvidejä varoja ja f inanssisijoituksia. Ne eivät 
sisällä osakkuusyhtiöiden ja Apetit Oyj:n sekä Efor e Oyj:n omistusosuuksia, 
jotka on luokiteltu pidempään omistettaviksi ja kuu luvat pääomasijoitukset -
segmenttiin. Sijoitusvarat olivat 49,8 (54,3) milj.  euroa. Sijoitusvaroista 10,3 
(5,4) milj. euroa on pankkitileillä ja alle kolmen kuukauden talletuksissa.   
Sijoitusvaroista 39,5 (48,9) milj.euroa on sijoitet tu rahoitusinstrumentteihin, 
joita ovat pääasiassa joukkovelkakirjalainat, yrity sten luottotodistukset, 
strukturoidut sijoitusinstrumentit sekä ETF- ja osa kesijoitukset. Sijoitukset 
ovat IFRS:n arvostusperiaatteiden mukaan arvostettu  käypään arvoon. 
 



Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n omistusosuudet, jotka e ivät täytä osakkuusyhtiön 
määritelmää, arvostetaan käypään arvoon ja arvonmuu tos vuoden alusta oli 1,5 
milj. euroa ja se on kirjattu oman pääoman käyvän a rvon rahastoon verovelalla 
oikaistuna, netto 1,1 milj. euroa. 
  

SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN         
milj.euroa           
Sijoitukset jakaantuivat markkina-arvon perusteella seuraavasti:     

    
        

28.6.2013    % 

Pörssilistatut yhtiöt    34,6 39,2 % 
Listaamattomat yhtiöt    9,1 10,2 % 
ETF-sijoitukset   5,1 5,8 % 
Korkorahastot    9,6 10,8 % 
Strukturoidut tuotteet   11,7 13,2 % 
Joukkovelkakirjalainat    8,2 9,3 % 
Rahavarat    10,1 11,4 % 
Yhteensä    88,3 100,0 % 

 
Sievi Capital Oyj:n sijoitusvaroista 80,4 % oli euroissa,  2,4 % Ruotsin kruunuissa,  1,0 %  
Yhdysvaltain dollareissa ja 16,2 % Norjan kruunuissa. 

 
 
MAKSUVALMIUS JA VAKAVARAISUUS  
 
Sievi Capital -konsernin maksuvalmius on hyvä. Kons ernitaseen loppusumma oli 
92,3 (89,8) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 2,6 ( 3,9) milj. euroa, joka on 
kaikki korotonta vierasta pääomaa. Omavaraisuusaste  oli 97,2 (95,7) % ja 
nettovelkaantumisaste -55,5 (-63,2) %. 

 
Sijoitustoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tam mi-kesäkuussa -1,5 (0,4) 
milj. euroa, josta 0,9 milj. euroa on veronmaksua. Investointien rahavirta -4,3 
(-1,0) milj. euroa koostuu pääosin Efore Oyj:n, Ape tit Oyj;n ja iLOQ Oy:n 
osakkeiden ostoista sekä IonPhasE Oy:n vaihtovelkak irjalainan merkinnöistä. 
Rahoituksen rahavirta 0,0 (-3,5) milj. euroa eroaa merkittävästi 
vertailujaksosta, koska osinkoa ei jaeta.   
 
SUBSTANSSIARVO JA KURSSIKEHITYS 
 
Sievi Capital Oyj:n substanssiarvo oli 1,62 euroa m aaliskuun lopussa ja kesäkuun 
lopussa 1,58 euroa. Muutos vuoden alusta on -1,1 %.  Substanssilaskelma 
julkaistaan vuosineljänneksittäin. 
 
Substanssilaskelmassa käytetty osakkeiden lukumäärä  on 57 730 439 kpl. 
Substanssilaskelman laskentaperusteissa julkisesti noteeratut arvopaperit, 
sijoitusrahastot ja johdannaiset on arvostettu viim eiseen kaupantekokurssiin. 
Osakkuusyhtiöiden Kitron ASA:n, Apetit Oyj:n ja Efo re Oyj:n kohdalla hintana on 
kuitenkin käytetty arvostuspäivää edeltävän viiden päivän kaupankäyntimäärillä 
painotettua keskiarvoa. Muutoin, mikäli kaupantekok urssia ei ole ollut 
saatavilla, on käytetty ostonoteerausta tai liikkee seenlaskijan vahvistamaa 
arvoa. Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet on arvo stettu käypään arvoon 
käyttäen laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä. 
 
Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 1,20 eur oa, alin kurssi oli 0,92 
euroa ja kauden päätöskurssi oli 1,03 euroa. Vaihde ttujen osakkeiden määrä 
katsauskaudella oli 956 122 kappaletta, mikä vastaa  1,6 % koko osakemäärästä. 
Osakekannan markkina-arvo 30.6.2013 oli 62,5 milj. euroa. 
 
  



LIPUTUSILMOITUKSET 
 
Huhtikuussa, 12.4.2013, Sievi Capital Oyj:n osuus E fore Oyj:n osakkeiden 
kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylitti 10 %. Touko kuussa Sievi Capital Oyj 
ilmoitti, että 13.5.2013 tehdyn osakekaupan jälkeen  Sievi Capital Oyj omistaa 
Apetit Oyj:n osakkeita 644 229 kappaletta. Tämä vas taa 10,2% Apetit Oyj:n 
osakkeiden kokonaismäärästä ja 10,4% äänimäärästä. Lisäksi kesäkuussa, 
11.6.2013, Sievi Capital Oyj:n osuus Efore Oyj:n os akkeiden kokonaismäärästä ja 
äänimäärästä ylitti 15,0%. Sievi Capital Oyj:n omis tus ilmoituksen jälkeen on 
6 684 130 osaketta ja osuus osakkeiden kokonaismäär ästä ja äänimäärästä 15,7%. 
  
OMAT OSAKKEET 
 
Sievi Capital Oyj:n omistuksessa oli 30.6.2013 yhte ensä 2 983 831 kpl omia 
osakkeita ja ne edustivat 4,9 % yhtiön osakepääomas ta ja äänistä. 
Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut muutoksia om ien osakkeiden määrässä. 
  
HENKILÖSTÖ 
 
Sievi Capital Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden  aikana 2 henkilöä. 
 
 
OSAKKUUS- JA OMISTUSYHTIÖT 
 
iLOQ Oy:n liikevaihto näyttää kaksinkertaistuvan en nusteen mukaisesti vuonna 
2013. Vahvaa kasvua haetaan edelleen Pohjoismaista sekä Keski-Euroopan 
markkinoille kehitetyn tuoteuutuuden (DIN-standardi n mukainen lukkosylinteri) 
avulla. Saksan ja Alankomaiden tytäryhtiöiden toimi nta tukee markkina-aseman 
vahvistumista. 
 
Panphonics Oy:n liikevaihdon merkittävän laskun vuo ksi liiketoimintaa on  
saneerattu. Nykyinen myynti tulee jakeluverkoston k autta eikä suurempia 
toimitusprojekteja ole allekirjoitettu. Vuoden 2013  ensimmäisen vuosipuoliskon 
tavoitteet yhtiön tuotteiden myynnin ja kannattavuu den kääntämisestä kasvuun 
saavutettiin. Vuoden 2013 tulos riippuu suurempien yksittäisten 
toimitusprojektien toteutumisesta. 
 
IonPhasE Oy teki vuoden 2012 aikana merkittäviä läp imurtoja erityisesti kemian- 
ja elektroniikkateollisuuden pakkaussovelluksissa j a kasvunäkymät näiden alojen 
johtavien toimijoiden tuotteisiin ovat erinomaiset vuodelle 2013. Yhtiön 
liikevaihdon ennakoidaan jatkavan nykyisellä voimak kaalla kasvu-uralla. Yhtiön 
asiakaspohja ja myyntiprojektien määrä on kasvanut huomattavasti, mikä parantaa 
yhtiön mahdollisuuksia kasvutavoitteiden ja kannatt avuuden saavuttamisessa. 
Yhtiö ylsi toimintahistoriansa korkeimpaan liikevai htoon toisella 
vuosineljänneksellä ja yhtiön arvio koko vuoden keh ityksestä 2013 säilyy 
ennallaan.  
 
Norjalainen osakkuusyhtiö, Kitron ASA, arvioi näkym iään 23.7.2013 julkaistussa 
osavuosikatsauksessa. Yhtiön päivitetyn arvion muka an yhtiö ei odota merkittävää 
muutosta sen toimintamarkkinoilla ensimmäisen vuosi neljänneksen raportissa 
esitettyyn verrattuna. Liikevaihtonäkymä vuodelle 2 013 ennakoi hieman 
alhaisempaa tasoa viime vuoden liikevaihtoon verrat tuna. Yhtiö ennakoi, että 
liikevaihto pysyy samalla tasolla 2013 toisella vuo sipuoliskolla vuoden 2012 
tasoon verrattuna. Yhtiön mukaan useiden liiketoimi nnan kehitysohjelmien, jotka 
keskittyvät pitkän aikavälin kasvun aikaansaamiseen  ja kustannusrakenteen sekä 
tehokkuuden ja toimintaan sidotun pääoman alentamis een, vaikuttavat myönteisesti 
yhtiöön jatkossa. Yhtiön toimitusjohtaja vaihtuu. 
 
Apetit Oyj:n osavuosikatsaus julkaistiin 8.5.2013 j a seuraava julkaistaan 
14.8.2013. Yhtiön mukaan vuonna 2012 toteutetun yri tyskaupan ja orgaanisen 
kasvun myötä vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan no usevan vertailukautta 



paremmaksi. Lisäksi kasvun ja liiketoiminnoissa tot eutettujen 
kehittämistoimenpiteiden ansiosta konsernin koko vu oden liiketuloksen ilman 
kertaeriä arvioidaan nousevan vertailukautta paremm aksi. Tulosparannuksen 
ennakoidaan olevan voimakkainta ensimmäisen vuosipu oliskon aikana. 
 
Efore Oyj:n osavuosikatsaus julkistettiin 23.5.2013 . Katsauskauden liikevaihto 
oli 28,6 (34,1) milj. euroa ja liiketulos oli -3,4 (-2,2) milj. euroa. Efore 
käynnisti maaliskuussa tehostamisohjelman, jonka va ikutukset näkyvät 
kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä. Yhtiö ar vioi tilikauden 2013 (14 kk) 
liikevaihdon olevan lähes samalla tasolla kuin tili kaudella 2012 (12 kk).  
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Efore Oyj ilmoitti 10.7.2013, että se on allekirjoi ttanut sopimuksen 
italialaisen Roal Electronics S.p.A.:n (Roal) koko osakekannan ostosta.  
Yrityskaupasta johtuen Efore nosti arviota tilikaud en 2013 taloudellisesta 
kehityksestä. Aikaisemman arvion mukaan yhtiö arvio i tilikauden 2013 (14 kk) 
liikevaihdon olevan lähes samalla tasolla kuin tili kaudella 2012 (12 kk). 
Yrityskaupan jälkeen Efore-konsernin tilikauden 201 3 liikevaihdon arvioidaan 
olevan vähintään 80 miljoonaa euroa.  
 
Yrityskaupasta johtuvan Roal Electronics S.p.A:n my yjille suunnatun osakeannin 
jälkeen Sievi Capital Oyj:n osuus Efore Oyj:n osakk eiden kokonaismäärästä ja 
äänimäärästä alitti 12.7.2013 15,0%. Tämän jälkeen Sievi Capital Oyj:n omistus 
Efore Oyj:ssä on 6 684 130 osaketta ja osuus osakke iden kokonaismäärästä ja 
äänimäärästä 14,0% 
  
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Sievi Capital Oyj:n sijoitusten käypien arvojen luo tettava ennakointi on 
epävarmaa ja suurelta osin riippuvainen markkinoide n yleisestä kehityksestä sekä 
myös muista yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuo lella olevista tekijöistä. 
Tästä johtuen Sievi Capital Oyj ei anna arviota sij oitusportfolionsa tulevasta 
arvonkehityksestä. 
 
Käytettävissä oleva sijoitusvarallisuus antaa Sievi  Capital Oyj:lle hyvät 
edellytykset sijoitusstrategian mukaisiin yritysjär jestelyihin, joissa 
valituista kohdeyrityksistä pyritään hankkimaan sel lainen omistusosuus, jolla 
voidaan aktiivisesti vaikuttaa yritysten toimintaan . Vallitseva talouden 
epävarmuus ja taantuma muuttavat potentiaalisten pä äomasijoituskohteiden 
hinnoittelua edullisempaan suuntaan. 
 
Sijoitustoiminnan osalta epävarmuus markkinoilla ja tkuu ja sijoitusympäristö 
pysyy vaikeana. Velkaantumisen ja säästöohjelmien v uoksi talouskasvun 
ennakoidaan pysyvän pitkään matalana euroalueella j a Yhdysvalloissa. 
Velkakriisin mahdollinen ratkaisu nojaa vahvasti po liittiseen 
päätöksentekojärjestelmään ja nykyisessä poliittise sti vaikeassa ja herkässä 
tilanteessa arvopaperimarkkinoiden kehitystä ei voi da ennustaa. Velkakriisin 
seurauksena pörssien voimakkaiden kurssivaihteluide n ennakoidaan jatkuvan. 
Keskuspankkien suhtautuminen setelirahoitukseen on muuttunut varovaisemmaksi ja 
sillä on suora vaikutus arvopaperimarkkinoille sekä  inflaatio-odotuksiin. 
Epävarmassa sijoitusympäristössä Sievi Capital Oyj: n korko- ja osinkotuottojen 
ennakoidaan säilyvän viimevuotisella tasolla.  
 
 
  



LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Sijoitustoimintaan liittyvät merkittävimmät lähiaja n riskit, kuten sijoitusten 
arvon alentuminen voivat toteutua, mikäli Euroopan velkakriisi kärjistyy 
edelleen ja maailmantalous ei toivu kestävälle kasv u-uralle tai se ajautuu 
pidempään keskimääräistä hitaamman kasvun vaiheesee n. Velkaongelmat voivat 
edelleen paisua joissakin valtioissa ja vaikutukset  saattavat levitä laajalle. 
Euroopan pankkisektori on edelleen haavoittuva EKP: n mittavista 
markkinaoperaatioista huolimatta. Kasvun hiipuminen  uudestaan Yhdysvalloissa 
aiheuttaa välittömiä ongelmia epätasapainoisessa ta loudessa.  
 
Taloudellinen toimeliaisuus on heikentynyt selvästi  vuoden puoliväliin tultaessa 
ja kuluttajien varovaisuus lisääntynyt. Maailmantal ouden kasvu saattaa 
heikentyä, koska myös Kiinan talouskasvu on hiipunu t. Hallitsemattomat 
”valuuttamyrskyt”, korkotason odottamattomat heilah dukset ja koko euroalueen 
lopullinen hajoaminen ovat edelleen mahdollisia tap ahtumia lähitulevaisuudessa. 
Yritykset varautuvat tällä hetkellä suhdanteen heik kouteen ja merkittäviä 
investointeja harkitaan pitkään. Varastoja ja tuota ntoa saatetaan alentaa 
nopeasti ja itseään toteuttava negatiivinen kierre voi käynnistyä. Pankkien kyky 
ylläpitää riittävää likviditeettiä luottomarkkinoil la on epävarmaa EKP:n 
lupaamista operaatioista huolimatta. Vaikeassa talo udellisessa ympäristössä 
kansalaisten tyytymättömyys voi voimistua edelleen eri puolilla maailmaa ja 
aiheuttaa laajoja levottomuuksia. Poliittisen päätö ksenteon hitaus ja sen tuoma 
epävarmuus on jo ajoittain nostanut selvästi riskip reemiota pääomamarkkinoilla 
ja lisännyt volatiliteettia. Äärimmäisenä pelkona o n systeemiriskin 
realisoituminen, mikä voisi aiheuttaa Lehman Brothe rsin kaatumisen kaltaisen 
kaaoksen pääomamarkkinoille. Edellä kuvatut seikat vaikuttavat 
pääomamarkkinoille ja niiden vallitessa negatiivine n kehitys 
arvopaperimarkkinoilla voi jatkua. 
 
Muilta osin Sievi Capital Oyj:n liiketoiminnan risk eissä ei ole tapahtunut 
oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hal lintaa on laajemmin kuvattu 
yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa se kä konsernitilinpäätöksen 
liitetiedoissa. 
 
LAADINTAPERIAATTEET 
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsauks et –standardin mukaisesti 
noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä.  
 
Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on esi tetty miljoonina euroina 
tarkemmista luvuista, joten laskemalla ne eivät ain a täsmää.  
Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA       
milj. euroa       
  1 - 6 1 - 6 1 - 12 
  2013 2012 2012 
        
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 1,2 1,2 
Kulut -0,3 -0,2 -0,5 
Poistot 0,0 -0,1 -0,1 
Liikevoitto -0,3 0,9 0,7 
Rahoitustuotot ja -kulut 0,6 1,9 6,3 
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,3 -0,9 -0,8 
Voitto ennen veroja 0,0 1,9 6,2 
Tuloverot 0,2 -0,5 -1,5 
Tilikauden tulos 0,2 1,4 4,7 
        



        
Jakautuminen:       
emoyrityksen omistajille 0,2 1,4 4,7 
        
Tulos / osake, laimennettu ja laimentamaton (euroa),     
tilikauden voitto 0,00 0,02 0,08 
        
        
Yhtiöllä ei ole eriä jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.   
        

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA   
milj. euroa       
  1 - 6 1 - 6 1 - 12 
  2013 2012 2012 
        
Tilikauden tulos 0,2 1,4 4,7 
Muut laajan tuloksen erät:       
Myytävissä olevat sijoitukset -1,3 -0,6 -0,2 
Muuntoerot 1,1 0,4 0,5 
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,2 -0,2 0,3 
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0 1,3 5,0 
        
Jakautuminen:       
emoyrityksen omistajille 0,0 1,3 5,0 
 
KONSERNITASE       
milj. euroa       
        
Varat 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 
        
Pitkäaikaiset varat       
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,0 0,0 0,0 
Muut aineettomat hyödykkeet   0,0 0,0 
Osuudet osakkuusyrityksissä 21,8 23,4 23,6 
Myytävissä olevat sijoitukset 15,6 7,2 7,8 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 18,5 20,9 17,1 
Saamiset 1,1   0,2 
Laskennalliset verosaamiset 0,8 1,9 0,9 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 57,8 53,4 49,7 
        
Lyhytaikaiset varat        
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,6 0,5 0,4 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,1     
Ennakkomaksut   0,0 0,0 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 21,0 28,0 24,7 
Rahavarat 10,3 5,4 16,0 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 32,0 33,9 41,1 
        
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 2,5 2,5 2,5 
        
Varat yhteensä 92,3 89,8 93,3 
        
        

  



Oma pääoma ja velat 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 
        
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma       
Osakepääoma 15,2 15,2 15,2 
Ylikurssirahasto 16,1 16,1 16,1 
Muuntoerot -0,3 1,0 1,0 
Muut rahastot 1,0 -0,5 -0,1 
Kertyneet voittovarat 57,7 54,2 57,5 
Oma pääoma yhteensä 89,7 85,9 89,7 
        
Pitkäaikaiset velat       
Laskennalliset verovelat 0,2 0,1 0,2 
Varaukset 2,3 3,0 2,7 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2,5 3,2 2,8 
        
Lyhytaikaiset velat       
Ostovelat ja muut velat 0,1 0,1 0,1 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat   0,6 0,7 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 0,1 0,7 0,8 
        
Velat yhteensä 2,6 3,9 3,6 
        
Oma pääoma ja velat yhteensä 92,3 89,8 93,3 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA       
milj. euroa       
  30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 
Liiketoiminnan rahavirrat       
Tilikauden voitto 0,2 1,4 4,7 
Oikaisut tilikauden voittoon -0,8 -0,9 -4,7 
Käyttöpääoman muutos 0,0 -0,1 -0,2 
Maksetut korot ja muut rahoituskulut  -0,0 -0,0 0,0 
Saadut korot  0,0 0,1 0,1 
Maksetut verot -0,9 -0,1 -0,2 
Liiketoiminnan nettorahavirta -1,5 0,4 -0,3 
        
Investointien rahavirrat        
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 4,2 4,2 
Investoinnit muihin sijoituksiin -8,1 -15,2 -25,5 
Luovutustulot muista sijoituksista 3,3 8,9 30,1 
Osakkuusyritysten hankinta -0,5 -1,0 -1,5 
Myönnetyt lainat -0,8   -0,2 
Lainasaamisten takaisinmaksut   0,4 0,9 
Saadut korot investoinneista 0,5 0,4 1,0 
Saadut osingot investoinneista 1,4 1,2 1,2 
Investointien nettorahavirta -4,3 -1,0 10,2 
        
Rahoituksen rahavirrat       
Maksetut osingot   -3,5 -3,5 
Rahoituksen nettorahavirta   -3,5 -3,5 
        
Rahavarojen muutos -5,8 -4,1 6,4 
        
Rahavarat tilikauden alussa 16,0 9,6 9,6 



Jakautumisen yhteydessä siirretyt rahavarat   -0,1 -0,1 
Rahavarat tilikauden lopussa 10,3 5,4 16,0 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA  
milj. euroa             
              
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   
              
    Yli-        Oma  
  Osake-  kurssi-  Muunto-  Muut  Kertyneet  pääoma  
  pääoma  rahasto  erot  rahastot  voittovarat  yhteensä  
Oma pääoma             
1.1.2013 15,2 16,1 1,0 -0,1 57,4 89,7 
              
Laaja tulos     -1,3 1,1 0,2 0,0 
              
Oma pääoma             
30.6.2013 15,2 16,1 -0,3 1,0 57,7 89,7 
              
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   
              
    Yli-        Oma  
  Osake-  kurssi-  Muunto-  Muut  Kertyneet  pääoma  
  pääoma  rahasto  erot  rahastot  voittovarat  yhteensä  
Oma pääoma             
1.1.2013 15,2 16,1 0,5 5,0 51,4 88,2 
              
Lopetetut toiminnot, siirrot     -4,9 4,8 -0,1 
              
Laaja tulos     0,4 -0,6 1,4 1,3 
              
Osingonjako         -3,5 -3,5 
              
Oma pääoma             
30.6.2012 15,2 16,1 1,0 -0,5 54,1 85,9 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT       
  1 - 6 1 - 6 1 - 12 
  2013 2012 2012 
        
Oman pääoman tuotto, % 0,4 3,3 5,3 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,1 4,4 6,9 
Nettovelkaantumisaste, % -55,5 -63,2 -64,5 
Omavaraisuusaste, % 97,2 95,7 96,1 
Henkilöstö keskimäärin 2 2 2 
        
Tulos / osake tilikauden voitto, euroa 0,00 0,02 0,06 
Oma pääoma / osake, euroa 1,55 1,49 1,55 
        
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 

 



 

SEGMENTTITIEDOT       
milj. euroa       
  1 - 6 1 - 6 1 - 12 
  2013 2012 2012 
        
Sijoitustoiminta       
Liikevoitto -0,3 0,9 0,7 
Rahoitustuotot 1,5 1,8 3,4 
Rahoituskulut 0,0 0,0 0,0 
Realisoituneet tappiot 0,0   -0,8 
Sijoitusten arvonmuutokset -0,9 0,1 3,7 
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta -0,3 -0,9 -0,8 
        
Sijoitustoiminnan  varat 92,3 89,8 93,3 

 

AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET     
milj. euroa       
  1 - 6 1 - 6 1 - 12 
  2013 2012 2012 
        
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 0,0 4,3 4,3 
Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin varoihin -4,2 -4,2 
Poistot -0,0 -0,1 -0,1 
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 0,0 0,0 0,0 

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET       
milj. euroa       
  30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 
        
Annetut kiinteistökiinnitykset 2,5 2,5 2,5 
Annetut yrityskiinnitykset 6,8 6,8 6,8 
Annetut takaukset, osakkuusyritysten puolesta annettu 0,3 0,3 0,3 
        
Tytäryhtiö Scanfil NV:n uudelleenjärjestelyyn liittyvien eläkemaksujen suorittamisen 
vakuudeksi 
on saatu rahoituslaitoksen antama pankkitakaus ja Sievi Capital Oyj on antanut 
rahoituslaitokselle 2,8 milj. euron vastatakauksen pankkitakauksen mahdollisesta  
realisoitumisesta aiheutuvien vastuiden kattamiseksi. Scanfil NV:n taseeseen on kirjattu  
vastaava varaus. 
        
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT        
milj. euroa       
        
  1 - 6 1 - 6 1 - 12 
  2013 2012 2012 
        
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet       
Osakkuusyhtiöt       
Korkotuotot 0,0 0,0 0,0 
Lainasaamiset 0,5     
Korkosaaminen 0,0   0,0 
Vaihtovelkakirjalainat 0,6   0,2 
        



Sievi Capital Oyj on merkinnyt IonPhasE Oy:n vaihtovelkakirjalainoja 2013 aikana kahdessa 
erässä, yhteensä 0,3 milj. euroa. Lisäksi Sievi Capital Oyj on lainannut iLOQ Oy:n 
toimitusjohtaja Mika Pukarille 0,5 milj. euroa. Laina-aika on viisi vuotta ja lainan korko on 
2,5%.    
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JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki 
           Keskeiset tiedotusvälineet 
           www.sievicapital.com 
 
Sievi Capital Oyj  on sijoitusyhtiö, jonka tavoitte ena on hallinnoida yhtiön 
varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä hajauttam alla ja etsimällä näillä 
toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia. 
 
Sievi Capital Oyj:n osakkuusyhtiöt (omistusosuus 30 .6.2013):   
 
Kitron ASA (KIT) (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 33,0%) 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 Yhdysv alloissa. Kitron ASA:n 
liikevaihto vuonna 2012 oli 1 695,1 milj. NOK (Norj an kruunua)(n. 231,0 milj. 
euroa). www.kitron.com 
 
iLOQ Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 23,3 %) k ehittää, valmistaa ja 
markkinoi innovatiivisia,  patentoituja, korkean tu rvallisuustason elektronisia 
ja paristovapaita lukitusratkaisuja, jotka yhdistäv ät nykyaikaisen mekatroniikan 
sekä tietoliikenne- ja ohjelmistoteknologian. iLOQ S10-tuoteryhmän 
asiakaslisäarvo on todistettu hyväksi ja yhtiö on s aavuttanut merkittävän 
markkina-aseman Pohjoismaissa sekä positiivisen vas taanoton Keski-euroopassa. 
Markkinointi Keski-Euroopan markkinoille kehitetyll ä DIN-standardin mukaisella 
lukkosylinteri -ratkaisulla on käynnistetty Saksass a ja Alankomaissa. 
www.iloq.fi 
 
IonPhasE Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 35,8 %) 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. www.io nphase.fi 
 
Panphonics Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 40, 0 %) on johtava suuntaavaan 
ääniteknologiaan perustuvien tuotteiden valmistaja.  Panphonics valmistaa omaan 
patentoituun suuntaavan äänentoiston teknologiaan p erustuvia ratkaisuja 
akustisesti vaativiin sovellutuksiin. Yhtiön SoundS hower -kaiutinratkaisuja 
käytettään mm. pankeissa, kauppapaikkakohtaisissa m ainosjärjestelmissä, 
informaatiokioskeissa ja toimistoissa. Lisäksi Panp honics on tasoääniteknologian 
komponenttivalmistaja. www.panphonics.com 



 
Osakkusyhtiöiden ohella Sievi Capital Oyj:n omistus osuus Apetit Oyj:stä on 10,2 
% ja Efore Oyj:stä 14,0 % (omistusosuus muuttui 12. 7.2013). Apetit Oyj on 
elintarviketeollisuusyhtiö, jonka osakkeet on lista ttu NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä. Konsernin liiketoiminta-alueita ovat pakast eliiketoiminta, 
kalaliiketoiminta sekä vilja- ja öljykasviliiketoim inta. Apetit Oyj toimii 
pohjoisen Itämeren alueella. www.apetit.fi. Efore O yj on vaativia 
tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava kansainvälinen yhtiö, jonka 
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yh tiön tuotekehitys- ja 
markkinointiyksiköitä on Suomen lisäksi Kiinassa ja  Ruotsissa. Yrityksen 
tuotantoyksikkö sijaitsee Kiinassa. www.Efore.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. 


