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SCANFIL-KONSERNI

• Scanfil-konserniin kuuluu emo- ja sijoitusyhtiö Scanfil Oyj sekä 
sopimusvalmistusliiketoimintaa harjoittava alakonserni Scanfil EMS Oy.

• Scanfil Oyj on pörssilistattu sijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on hallinnoida konsernin 
varallisuutta tehokkaasti ja riskejä hajauttaen.

• Scanfil EMS Oy on kansainvälinen tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuuden 
sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja.

• Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 219,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 14,4 
miljoonaa euroa.





• Scanfil Oyj on pörssilistattu sijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on hallinnoida 
konsernin varallisuutta tehokkaasti ja riskejä hajauttaen. Sijoitusyhtiön 
päämäärä on omistaja-arvon luominen aktiivisen omistajuuden kautta. 

• Kokonaisallokaation puitteissa varoja sijoitetaan joko korkomarkkinoille tai 
pidempiaikaisesti pääomasijoituksiin sekä muihin kohteisiin. 

• Sijoitustoiminnan ensisijaisena tavoitteena on tehdä pääomasijoituksia 
lähinnä teollisiin yrityksiin, joista hankitaan merkittävä omistusosuus. 
Vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi halutaan osallistua myös 
hallitustyöskentelyyn. 

• Sijoitusyhtiö voi sijoittaa myös muihin kohteisiin, kuten osakkeisiin, ETF -
instrumentteihin, strukturoituihin tuotteisiin, yrityslainoihin sekä muihin 
korkosijoituksiin. Sijoitustoimintaa tehdään pitkäjänteisesti. 

Sijoitustoiminta



• Sijoitustoiminnan osalta vuosi 2010 sujui kokonaisuutena hyvin ja finanssisijoitusten 
tavoitetuotto saavutettiin. Pääomasijoituksia toteutettiin strategian mukaisesti. 

• Scanfil Oyj:n sijoitussalkku jaetaan kahteen osa-alueeseen; finanssisijoitukset ja 
pääomasijoitukset. 

Sijoitustoiminta



Listatut osakkuusyhtiöt

Kitron ASA (KIT) (Scanfil 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 1 664,0 milj. Norjan kruunua (n. 204,8 milj. euroa). 

Lännen Tehtaat Oyj (Scanfil Oyj:n omistusosuus 8,6%) on elintarviketeollisuusyhtiö, jonka osakkeet 
on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liiketoiminta-alueita ovat pakasteliiketoiminta, 
kalaliiketoiminta sekä vilja- ja öljykasviliiketoiminta. Lännen Tehtaat toimii pohjoisen Itämeren 
alueella. Lännen tehtaat Oyj:n liikevaihto vuonna 2010 oli 308,7 miljoonaa euroa

Sijoitustoiminta



Listaamattomat osakkuusyhtiöt
Scanfi-konsernin listaamattomat osakkuusyhtiöt ovat kaikki kansainvälisiä pieniä alkuvaiheen kasvuyhtiöitä, 
joissa on mielenkiintoista ja lupaavaa tulevaisuuden potentiaalia maailmanlaajuisesti. Yrityksillä on 
teknologista osaamista, vahvat patenttisalkut ja lupaavia kaupallisia sovelluksia.

iLOQ Oy (Scanfil Oyj:n omistusosuus 22,96 %) 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.

IonPhasE Oy (Scanfil Oyj:n omistusosuus 40 %) kehittää ja valmistaa korkealuokkaisia puolijohtavia polymeerejä, 
jotka auttavat hallitsemaan muovituotteiden staattista pintasähköisyyttä. Yrityksen IonPhasE IPE -polymeerien 
valmistus perustuu omaan patentoituun teknologiaan.

Panphonics Oy (Scanfil Oyj:n omistusosuus 40 %) on johtava suuntaavaan ääniteknologiaan perustuvien 
tuotteiden valmistaja. Yhtiön SoundShower -kaiutinratkaisuja käytetään mm. pankeissa, myyntipistekohtaisissa 
mainosjärjestelmissä, informaatiokioskeissa ja toimistoissa. Myyntipistekohtaisena markkinointina tunnettu alue 
(Digital Signage) on nopeasti kasvava mainonnan alue.

Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n  omistusosuus 40 %) kehittää ratkaisuja, joiden avulla kasvatetaan 
kauppaketjujen päivittäistavaroiden impulssimyyntiä (heräteostot). Greenpointin tuotevalikoimaan kuuluvat 
kylmälaitteet, myyntitelineet ja kalustekokonaisuudet. 

Sijoitustoiminta





• Ensimmäisen neljänneksen lopulla alkanut kysynnän vahvistuminen jatkui läpi vuoden 
ja koko vuoden liikevaihto kasvoi 11,1 % vuoteen 2009 verrattuna. Koko vuoden 
myynnin kasvusta suurin osa kertyi ammattielektroniikka-asiakkaiden kasvaneesta 
kysynnästä

• Yhtiö jatkoi vuonna 2010 aktiivista toimintaansa uusasiakashankinnassa varsinkin 
ammattielektroniikassa. Yhteistyöstä sovittiin mm. AIXTRON SE:n kanssa. 

• Joulukuun alussa Scanfil EMS Oy:n Kiinassa Suzhoussa sijaitseva tytäryhtiö Scanfil 
(Suzhou) Co., Ltd. osti uudet n. 21 000 neliömetrin toimitilat. Hankitut tilat soveltuvat 
nykyisiä vuokratiloja paremmin tehtaan tuotantoon ja mahdollistavat toiminnan 
kasvun. 

• Scanfil EMS Oy hankki elokuussa 40 %:n osuuden Greenpoint Oy:stä ja solmi 
toimitussopimuksen yhtiön kanssa. Greenpoint Oy  palvelee kansainvälisiä 
tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien 
kautta Pohjois - ja Latinalaisessa Amerikassa.

Sopimusvalmistus



1.11.2010 SCANFIL OYJ:N TYTÄRYHTIÖ SCANFIL EMS OY JA OJALA-YHTYMÄ OY
YHDISTYVÄT
”Scanfil Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy ja Ojala-Yhtymä Oy ovat  
allekirjoittaneet sulautumissopimuksen, jonka mukaan Ojala-Yhtymä Oy 
sulautuu Scanfil EMS Oy:öön. Molempien yhtiöiden yhtiökokoukset ovat 
hyväksyneet sulautumissuunnitelman 1.11.2010.” 

21.1.2011 SCANFIL EMS OY:N JA OJALA-YHTYMÄ OY:N SULAUTUMISEN 
TOTEUTUMINEN ON EPÄVARMAA
”Scanfil EMS Oy on saanut Ojala-Yhtymä Oy:n hallitukselta tiedon, jonka 
mukaan Ojala-Yhtymä Oy:n hallitus on tyytymätön solmittuun 
sulautumissopimukseen. Tästä syystä Scanfil Oyj:n tytäryhtiön Scanfil EMS 
Oy:n ja Ojala-Yhtymä Oy:n suunnitellun sulautumisen toteutuminen on 
epävarmaa.”

25.3.2011 SCANFIL EMS OY:N JA OJALA-YHTYMÄ OY:N SULAUTUMINEN EI TOTEUDU 
”Scanfil on saanut tiedon, että Ojala-Yhtymä Oy:n yhtiökokous on päättänyt olla 
toteuttamatta sulautumista. Ojala-Yhtymä Oy:n päätöksestä johtuen sulautuminen 
ei toteudu sopimuksen mukaisesti.

Scanfil Oyj katsoo, että 1.11.2010 allekirjoitettu sulautumissopimus on sitova ja 
selvittää mahdollisia jatkotoimenpiteitä asiassa.”

Scanfil EMS Oy:n ja Ojala-Yhtymä Oy:n fuusio peruuntui



Sievi
Elektroniikka ja 
mekaniikka 
Henkilöstö 310
Pinta-ala 26 000 m2

Vantaa
Mekaniikka
Henkilöstö 140
Pinta-ala 9 000 m2

Viro
Elektroniikka ja mekaniikka
Henkilöstö 380
Pinta-ala 16 000 m2

Unkari
Mekaniikka
Henkilöstö 180
Pinta-ala 16 000 m2

Suzhou, Kiina
Elektroniikka
Henkilöstö 620
Pinta-ala 21 000 m2

Hangzhou, Kiina
Mekaniikka
Henkilöstö 630
Pinta-ala 36 500 m2

Tehtaat maailmalla
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Liikevaihto vuosittain



Liikevoitto vuosittain
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Liikevaihto ja -voitto %
kvartaaleittain 2010

Toiselle neljännekselle on kirjattu Oulun kiinteistön myyntivoitto 2,5 milj. euroa.



Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

2009 2010



Myynnin maantieteellinen jakauma

2009 2010



Henkilöstö

31.12.2010
Yht. 2260

31.12.2009 
Yht. 2061



Tulos/osake ja osinko/osake

Esitys



Omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste 2010 ilman 8.12.2010 nostettua 40 milj. euron lainaa: 76,9 %.



Sijoitetun pääoman tuotto

Sijoitetun pääoman tuotto 2010 ilman 8.12.2010 nostettua 40 milj. euron lainaa: 9,7 %.



Nettovelkaantumisaste

2006 2007 2008 2009 2010



Kassavirta investointien jälkeen

2006 2007 2008 2009 2010



Osakkeenomistus 31.12.2010

Suurimmat osakkeen omistajat %

Takanen Jorma 29,0

Kotilainen Eero 12,0

Takanen Harri 6,6

Takanen Jonna 5,4

Pöllä Reijo 5,2

Scanfil Oyj 4,9

Takanen Jarkko 4,1

Laakkonen Mikko 3,9

Takanen Martti 3,2

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö 3,1

Takanen Riitta 1,7

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1,0

Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 1,0

Yhteensä 81,1



Osakkeenomistus 31.12.2010

Osakkeenomistus omistajaryhmittäin





Tulevaisuuden näkymät

• Scanfil Oyj pyrkii aktiivisesti kehittämään jo tehtyjä pääomasijoituksia ja etsii 
valikoidusti kohteita sekä nykyisiltä että uusilta toimialoilta. Käytettävissä oleva
sijoitusvarallisuus antaa hyvän mahdollisuuden sijoitusstrategian mukaisiin 
yritysjärjestelyihin, joissa valituista kohdeyrityksistä pyritään hankkimaan sellainen 
omistusosuus jolla voidaan aktiivisesti vaikuttaa yritysten toimintaan. 

• Sopimusvalmistusmarkkinat ovat toipuneet 2010 aikana. Yhtiön sopimusvalmistus-
toiminnan (Scanfil EMS Oy) kysyntänäkymä vuonna 2011 ammattielektroniikka-
asiakkaiden osalta vaikuttaa  positiiviselta. Tietoliikenneasiakkaiden kysynnän 
kehityksen ennakoiminen on epävarmempaa. Sopimusvalmistustoimialan 
osalta yhtiö arvioi myynnin kehityksen olevan varovaisen positiivinen.

• Scanfil Oyj arvioi konsernin vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan hieman 
2010 tasosta ja tuloksen säilyvän tyydyttävällä tasolla.


